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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho apresenta as características do projeto piloto da tarifa da madrugada, em 
desenvolvimento na COPEL, cujo objetivo geral é incrementar o consumo de energia elétrica, 
mediante a oferta de opção tarifária que incentive a utilização de equipamentos elétricos no 
período da madrugada, estimulando o uso racional dos sistemas elétricos de baixa tensão. 

 
A tarifa da madrugada é uma opção tarifária desenvolvida para consumidores 

comerciais atendidos em baixa tensão, composta de dois valores, um para o período da 
madrugada e outro para o período fora da madrugada. 

 
O planejamento do projeto piloto foi desenvolvido por um grupo de trabalho 

multidisciplinar (Anexo I), formado por profissionais das áreas envolvidas na fase de 
implantação. 
  

A implantação do projeto piloto teve inicio em setembro de 1999, e prevê a seleção e 
adesão de 100 (cem) consumidores comerciais atendidos pela COPEL em várias cidades do 
Estado do Paraná. Inicialmente os consumidores que farão parte do piloto são panificadoras 
produtoras de alimentos classificadas no Subgrupo B3-demais classes. 

 
Também é apresentada avaliação preliminar referente ao consumo de energia elétrica 

das panificadoras ligadas até junho de 2000, mês da elaboração do presente trabalho. 
 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1. Estudo do Mercado 
 

O desenvolvimento do projeto piloto da tarifa da madrugada veio dar continuidade ao 
projeto “Energia Firme Horossazonal no Setor de Panificação”, desenvolvido pela COPEL em 
parceria com a Federação das Indústrias do Paraná – FIEP, no período de janeiro de 1998 a 
abril de 1999, cujos resultados indicaram a existência de potencial para teste da tarifa da 
madrugada neste setor. 

 
Em setembro de 1998, foi realizada pesquisa com objetivo de coletar dados que 

permitissem determinar o perfil deste segmento de mercado (panificadoras), obtendo o regime 
de operação e as principais fontes de energia utilizadas na produção. A pesquisa abordou 
também o grau de interesse na aquisição de fornos elétricos e possíveis alterações no regime 
de operação visando a produção durante a madrugada. Segundo a DIFERENCIAL PESQUISA 
DE MERCADO (1998), procedendo um apanhado geral dos principais resultados da pesquisa, 
observou-se que: 

• A maioria das panificadoras funciona há mais de cinco anos, configurando uma certa 
estabilidade do setor. Porém, uma parcela significativa dos estabelecimentos (quase 
20%) funcionam há menos de dois anos, encontrando-se, ainda, no período de maior 
risco do negócio. 

• Quase todas abrem e produzem todos os dias da semana e a maioria adota dois turnos 
de trabalho, com uma média de oito funcionários. 

• As panificadoras fabricam uma linha de produtos bastante variada, tanto de padaria 
quanto de confeitaria. Utilizam, em média, 120kg de farinha de trigo por dia, e produzem, 
em média, 2000 pãezinhos por dia. A produção tende a ser maior entre as panificadoras 
que utilizam forno elétrico. 

• Aproximadamente 48% das panificadoras usam fornos elétricos. Estes fornos não se 
constituem nos equipamentos mais recentes. A tendência de compra de equipamentos 
novos tem sido de fornos a gás, principalmente em função de fatores econômicos. 

• As principais vantagens percebidas no uso dos fornos elétricos são: facilidade de uso, 
melhor distribuição de calor, praticidade de instalação e segurança. As principais 
desvantagens apontadas no seu uso são: alto custo de produção, falta de subsídios, e 
perdas na produção devido à problemas no fornecimento de energia. 
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• Uma em cada quatro panificadores que não utilizam forno elétrico manifestou interesse 
em adquirir este tipo de equipamento. Isto elevaria a proporção de usuários de forno 
elétrico, no total, para 60%, o que poderia ser considerado o potencial máximo atual. 

• Entre os panificadores que planejam investir no seu negócio e ainda não usam fornos 
elétricos, 24% têm interesse em adquiri-los. Isto elevaria a proporção de usuários de 
forno elétrico, no total, para 56%, o que, por sua vez, representaria o potencial mínimo 
atual. 

• Cerca de 60% das panificadoras não têm qualquer produção de madrugada. Porém, 
cerca de 20% produzem até outros produtos, além dos pãezinhos. 

• O grau de interesse em produzir, aumentar ou deslocar a produção para a madrugada é 
de apenas 20%, na amostra pesquisada. Este índice dobra ante a possibilidade de 
redução de tarifa da energia elétrica durante a madrugada e mostra-se apenas 
ligeiramente maior entre quem já usa forno elétrico. 

• A expectativa de redução da tarifa, no sentido de viabilizar a produção de madrugada, é 
de que esta seja de mais de 40%. 

• As vantagens apontadas em produzir de madrugada não sinalizam uma percepção de 
redução no custo unitário do produto, resumindo-se principalmente a: facilitar o trabalho 
de dia; fornecer para terceiros e aumentar o faturamento. Por outro lado, as 
desvantagens referem-se basicamente a fatores econômicos: alto custo de mão de obra, 
principalmente em função dos encargos sociais; 
 
Além da pesquisa, foram realizados diagnósticos energéticos em 15 panificadoras 

estabelecidas na região de Curitiba. Os resultados obtidos orientaram na racionalização 
energética destes estabelecimentos e implementação de medidas para a conservação de 
energia, sendo que os dados adquiridos também serviram de base para a confecção do 
“Manual de Utilização Eficiente de Energia na Panificação”, que contém informações referentes 
às características de consumo de energia e orientações sobre o uso eficiente desta. 

 
Também foram realizadas medições e levantamento de curvas de carga típicas para o 

segmento. Estas medições foram realizadas em 20 panificadoras selecionadas no estado 
divididas em 5 cidades, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. As Curvas de 
carga foram levantadas com medidores eletrônicos multifunção, com procedimentos idênticos 
aos utilizados na medição horossazonal, não requerendo treinamento específico para a 
instalação e leitura. 
 

Com a realização do projeto “Energia Firme Horossazonal no Setor de Panificação”, foi 
possível conhecer um pouco mais sobre este segmento de mercado, esclarecer ao cliente as 
principais dúvidas quanto ao uso da energia e melhor aproveitamento da mesma e analisar a 
possibilidade do deslocamento de parte do consumo de energia elétrica utilizada no processo 
produtivo para o período da madrugada, através de incentivo na tarifa de energia elétrica. 
 
 
2.2. Projeto Piloto da Tarifa da Madrugada 
 

O desenvolvimento do projeto piloto da tarifa da madrugada tem como objetivo geral 
incrementar o consumo de energia elétrica, mediante a oferta de opção tarifária que incentive a 
utilização de equipamentos elétricos no período da madrugada, estimulando o uso racional dos 
sistemas elétricos de baixa tensão. Seu desenvolvimento ocorreu inicialmente com o setor de 
panificação, em função das seguintes oportunidades e necessidades: 

• Oportunidade de incremento do uso da energia elétrica no setor, considerando-se 
que a energia elétrica é vista como o melhor energético na indústria da panificação 
(DIFERENCIAL PESQUISA DE MERCADO, 1998); 

• Possibilidade de incentivo à utilização de fornos elétricos na produção, 
considerando-se que a lenha como fonte energética tem como desvantagem as 
dificuldades em relação ao fornecimento e armazenagem e que em algumas 
regiões não está sendo mais permitido o seu uso devido a poluição; 
(DIFERENCIAL PESQUISA DE MERCADO, 1998); 

• Propor opções tarifárias para consumidores deste segmento, de maneira a 
contribuir com o aumento de sua competitividade e melhorar a curva de carga do 
sistema (LOBO & ARPON, 1999); 
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• Dar continuidade as ações de conservação de energia, atuando na carga que 
ainda apresenta, mesmo que a longo prazo, uma possibilidade de deslocamento 
de potência (COPEL, 1995); 

• A necessidade de implantação de projetos pilotos para obter maior conhecimento 
do comportamento dos consumidores de Baixa Tensão, com vistas à implantação 
da Tarifa da Madrugada. 

 
O desenvolvimento do projeto piloto da tarifa da madrugada na COPEL pode ser 

dividido em três etapas: 
• Planejamento; 
• Implantação; e 
• Avaliação. 

 
 
3. PLANEJAMENTO 
 

A etapa de planejamento consistiu basicamente na definição dos critérios comerciais 
(área de realização, definição da amostra, critérios de seleção, estrutura tarifária) e dos 
critérios técnicos (especificação do equipamento de medição) a serem adotados na 
implantação do piloto, conforme descrito a seguir: 
 
3.1. Critérios Comerciais 
 

• Área de realização do Piloto 
A área de realização do piloto é composta por municípios escolhidos pelas 
Superintendências Regionais de Distribuição em função de suas características 
operacionais (pessoal treinado para instalação dos equipamentos de medição, leitura, 
faturamento, e acompanhamento/assessoria aos participantes do piloto) e 
disponibilidade de panificadoras interessadas em participar do Piloto. 

 
• Definição da Amostra 

Para a execução do Projeto Piloto serão selecionadas 100 consumidores da classe B3, 
que tenham como atividade principal a panificação, sendo 50 que já utilizam fornos 
elétricos e 50 que utilizam outros tipos de fornos (gás ou lenha). Com base em dados 
obtidos no cadastro da COPEL, decidiu-se distribuir as panificadoras da amostra 
proporcionalmente à quantidade total existente em cada Superintendência Regional de 
Distribuição, resultando na amostra apresentada na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Composição da amostra do projeto piloto por superintendência regional 

da COPEL 
 FORNO ELÉTRICO OUTROS FORNOS TOTAL 

SDC 6 6 12 
SDL 21 21 42 
SDN 7 7 14 
SDO 6 6 12 
SDT 10 10 20 

TOTAL 50 50 100 
Obs.: SDC: Superintendência Regional de Distribuição Centro-Sul (Ponta Grossa) 

SDL: Superintendência Regional de Distribuição Leste (Curitiba) 
SDN: Superintendência Regional de Distribuição Noroeste (Maringá) 
SDO: Superintendência Regional de Distribuição Oeste (Cascavel) 
SDC: Superintendência Regional de Distribuição Norte (Londrina) 

 
A amostra será composta por panificadoras pequenas médias e grandes; estratificadas 
por faixa de consumo (<5.000 ; 5.001 a 10.000 ; >10.000 kWh). Caso o número de 
inscritos não seja suficiente para compor a amostra, serão selecionadas algumas 
panificadoras para a realização de visita com o objetivo de divulgar o Projeto, explicando 
suas características e os benefícios que poderão ser obtidos pelo estabelecimento 
durante a participação no Piloto. 
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A participação é voluntária, sendo feito cadastro preliminar com as panificadoras que têm 
procurado a COPEL e manifestado interesse em participar do Piloto. 
A adesão ao piloto é feita mediante assinatura do “Termo de Participação no Projeto 
Piloto da Tarifa da madrugada” e a desistência do consumidor, poderá ocorrer a 
qualquer momento, sem que seja cobrado qualquer valor a título de multa ou 
ressarcimento por despesas de instalação de medidor ou administrativas, cabendo 
apenas ao consumidor a responsabilidade de comunicar por escrito a decisão à COPEL, 
justificando o motivo de sua desistência. 

 
• Critérios para seleção 

Os critérios a serem considerados na seleção das panificadoras para compor a amostra 
são os seguintes: 
a) Panificadoras que participaram do Projeto “Energia Firme Horossazonal no Setor de 

Panificação”, na etapa de levantamento da curva de carga; 
b) Panificadoras que pretendem trocar fornos a gás/lenha por forno elétrico mediante 

incentivo proporcionado pela tarifa da madrugada; 
c) Panificadoras que vão adquirir fornos elétricos para produzir/deslocar/aumentar 

produção durante a madrugada; 
d) Panificadoras novas que optarem por instalar fornos elétricos; 
e) Panificadoras que já possuem fornos elétricos; 

 
• Estrutura tarifária 

Tarifa da Madrugada: Modalidade tarifária formada por tarifas de consumo de energia 
elétrica diferenciadas para o Horário da Madrugada e Fora da Madrugada. 
 
Horário da Madrugada: Horário compreendido diariamente entre 23:00 e 07:00h. Durante 
o Horário de Verão, esse é alterado para o período entre 00:00 e 08:00h. 
 
Horário Fora da Madrugada: Compreende o conjunto de horas não consideradas no 
horário da madrugada. 
 
Vigência do Piloto: Início em setembro de 1999 e término previsto no mês de 
faturamento de agosto de 2002. 
 
Valor das Tarifas: As tarifas a serem utilizadas no cálculo dos importes da Tarifa da 
Madrugada são indicadas na Tabela 2. Em relação à tarifa convencional, subgrupo B3 – 
demais classes, a tarifa da madrugada corresponde a 50% do seu valor e a tarifa fora da 
madrugada é 10% superior. Elas serão corrigidas sempre que a tarifa convencional o for 
e no mesmo percentual. De acordo com a Resolução ANEEL nº 239, de 21 de junho de 
2000, a tarifa convencional, subgrupo B3, na área de concessão da COPEL é de R$ 
157,70 / MWh . 
 

Tabela 2 – Valores das tarifas aplicadas no projeto piloto 
Tarifa da Madrugada (R$/MWh) Comparação com 

Tarifa Convencional 
Horário da Madrugada 78,85 - 50 % 
Horário Fora da Madrugada 173,47 + 10 % 
Obs.: Valores sem ICMS 

 
Desconto adicional: Para os períodos de setembro/1999 a agosto/2000 e de 
setembro/2000 a agosto/2001, será concedido ao consumidor, respectivamente, um 
desconto de 10% e 5% sobre o importe calculado com a Tarifa da Madrugada. 
 
Faturamento: O valor do importe a ser faturado ao consumidor será sempre o menor 
entre o calculado com a Tarifa da Madrugada e o calculado com a Tarifa Convencional. 
Junto com a fatura de energia elétrica, será apresentado um “Demonstrativo de 
Faturamento”, o qual possibilitará a comparação entre os importes calculados com a 
Tarifa da Madrugada e a Convencional. 
 



 6

• Sistema de faturamento 
Para efetuar o faturamento dos consumidores participantes do projeto piloto, foi 
necessário desenvolver sistema informatizado que atendesse aos critérios comerciais. 

 
3.2. Critérios Técnicos 
 

• Especificação do equipamento de medição 
Para a medição do consumo de energia elétrica nos dois postos horários é empregado 
um medidor eletrônico que permite a medição de energia elétrica ativa e reativa em 
múltiplos registradores. O custo de aquisição, instalação e retirada dos medidores é 
assumido pela COPEL. 

 
 
4. IMPLANTAÇÃO 
 

A etapa de implantação do projeto piloto consistiu basicamente da campanha de 
divulgação e ligação das unidades consumidoras. 
 
4.1. Divulgação do Projeto Piloto 

A divulgação do projeto piloto foi realizada da seguinte maneira: 
• Divulgação interna (COPEL) das características do Projeto Piloto da Tarifa da 

Madrugada; 
• Realização de Seminários em conjunto com a Federação das Indústrias do Paraná 

- FIEP e o Sindicato da Indústria de Panificação, nas cidades de Curitiba, Ponta 
Grossa, Maringá, Londrina e Cascavel, visando divulgar o Projeto Piloto da Tarifa 
da Madrugada e também o Manual de Utilização Eficiente de Energia na 
Panificação; 

• Envio de folder da Tarifa da Madrugada e Manual de Utilização Eficiente de 
Energia na Panificação a todos associados do Sindicato da Indústria de 
Panificação do Estado do Paraná; 

 
4.2. Ligação das Unidades Consumidoras na Tarifa da  Madrugada 

Após a campanha de divulgação, cadastramento e seleção dos participantes, iniciou-se 
a instalação dos medidores eletrônicos de energia elétrica nas unidades consumidoras. A 
instalação do equipamento de medição ocorre somente após a assinatura do “Termo de 
Participação no Projeto Piloto da tarifa da Madrugada”. 
 
 
5. AVALIAÇÃO 
 

Esta etapa consiste na realização de avaliações parciais referentes ao primeiro e 
segundo ano, e avaliação final após a vigência do piloto. 
 

Serão elaborados relatórios de avaliação parcial, contendo dados referentes a variação 
do consumo de energia elétrica, impacto na receita, satisfação dos clientes, problemas 
encontrados e as soluções adotadas. 
 

Após o terceiro ano será elaborado relatório de avaliação final do projeto piloto, 
contendo dados referentes a variação do consumo de energia elétrica, impacto na receita, 
satisfação dos clientes, problemas encontrados, soluções adotadas e recomendações 
comerciais/técnicas para implantação da Tarifa da Madrugada na COPEL. 
 

As avaliações efetuadas serão fundamentais para analisar a viabilidade da 
continuidade da aplicação da tarifa da madrugada, subsidiar a decisão de compra de mais 
medidores para incluir novos consumidores, avaliar a necessidade de alterações no projeto da 
tarifa da madrugada e visualizar oportunidades adicionais junto aos consumidores. 
 

Até junho de 2000 (mês da elaboração do presente trabalho) existem 72 panificadoras 
ligadas com a tarifa da madrugada. 
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5.1. Avaliação preliminar da Evolução do Consumo de  Energia Elétrica 
 

A seguir é apresentada avaliação preliminar referente a evolução do consumo de 
energia elétrica, efetuada com 44 panificadoras que possuem histórico de seis meses de 
consumo com a tarifa da madrugada. Este grupo representa 44% da amostra total prevista 
para o piloto (100 panificadoras). 
 

O comportamento do consumo de energia elétrica foi avaliado aplicando-se a mesma 
metodologia utilizada por ALMEIDA (2000) na avaliação da tarifa amarela residencial, conforme 
descrito a seguir: 

• Cálculo do consumo médio mensal por extrato de consumo, referente ao período de seis 
meses (janeiro a junho de 2000), de 44 consumidores atualmente faturados na tarifa da 
madrugada. Os extratos analisados foram 0-5000 kWh/mês, 5001-10000 kWh/mês e 
acima de 10000 kWh/mês; 

• Determinação do consumo médio mensal por extrato destes mesmos consumidores, em 
igual período do ano anterior (janeiro a junho de 1999), faturado na tarifa convencional; 

• Composição de outra amostra com 44 consumidores faturados na tarifa convencional, 
similares à amostra de consumidores com tarifa da madrugada e distribuídos nos 
mesmos extratos de consumo. 

• Obtenção do consumo médio mensal por extrato de consumo, referente ao período de 
seis meses (janeiro a junho de 1999), dos 44 consumidores convencionais; 

• Cálculo do consumo médio mensal por extrato destes mesmos consumidores 
convencionais, em igual período do ano 2000 (janeiro a junho de 2000); 

• Comparação da evolução do consumo de energia elétrica dos consumidores faturados na 
tarifa da madrugada com a evolução do consumo dos consumidores faturados na tarifa 
convencional, do período 1 (janeiro a junho de 1999) para o período 2 (janeiro a junho de 
2000). 

 
A Tabela 3 apresenta a evolução do consumo de energia elétrica, para as duas 

amostras (tarifa da madrugada e convencional) do período 1 para o período 2. 
 

Tabela 3 – Evolução do consumo médio mensal de energia elétrica de consumidores com 
tarifa da madrugada e convencional em períodos anterior (período 1) e após sua 
aplicação (período 2) 

  PERÍODO 1 PERÍODO 2 VARIAÇÃO 

TARIFA EXTRATO Número de Consumo  Número de Consumo   
 (kWh/mês) Consumidores Médio Mensal Consumidores Médio Mensal % 
   (kWh/mês)  (kWh/mês)  

M
A

D
R

U
G

A
D

A
 0 - 5000 17 2.731 19 3.008 10,17 

5001 - 10000 19 6.909 17 7.554 9,34 

> 10000 8 15.487 8 15.009 -3,09 

Total 44 6.854 44 6.947 1,35 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L 0 - 5000 17 2.730 19 2.820 3,30 

5001 - 10000 19 6.934 18 6.989 0,80 

> 10000 8 15.434 7 16.578 7,41 

Total 44 6.855 44 6.714 -2,05 

Obs.: Período 1: antes da aplicação da tarifa da madrugada (janeiro a junho de 1999) 
Período 2: após aplicação da tarifa da madrugada (janeiro a junho de 2000) 

 
O consumo médio mensal dos 44 consumidores que aderiram à tarifa da madrugada 

evoluiu 1,35% no período 2 em relação ao período 1, enquanto o consumo médio mensal dos 
consumidores da tarifa convencional decresceu 2,05%. 

 



 8

 Os extratos 0-5000 e 5001-10000 kWh/mês da tarifa da madrugada apresentaram, 
respectivamente, crescimento de 10,17% e 9,34% no consumo médio mensal do período 2 em 
relação ao período 1, porém no extrato >10000 kWh/mês ocorreu queda de 3,09%. 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 

O número reduzido de consumidores analisados (44% da amostra total prevista) e o 
período de seis meses adotado para cálculo do consumo médio mensal, não permite 
quantificar a evolução do consumo de energia elétrica com precisão e confiabilidade. Tal 
resultado poderá ser obtido quando for possível analisar a evolução do consumo de energia 
elétrica das 100 panificadoras que compõe a amostra em um período maior. 
 
 Porém esta analise preliminar permite identificar a tendência da evolução do consumo 
médio mensal de energia elétrica devido à aplicação da tarifa da madrugada. 
 

Na amostra que contém consumidores com tarifa convencional foi verificada queda no 
consumo médio mensal de energia elétrica, que pode ter ocorrido devido a tendência, 
identificada na pesquisa de mercado, da preferência de compra de fornos à gás em relação 
aos elétricos, quando da época de substituição do equipamento. 
 

A amostra que contém consumidores com a tarifa da madrugada apresentou 
crescimento do consumo médio mensal de energia elétrica, que pode ser atribuído ao valor 
reduzido da tarifa no horário da madrugada. 
 
 
7. RECOMENDAÇÕES 
 

Para possibilitar melhor avaliação do projeto piloto da tarifa da madrugada, recomenda-
se: 

• Efetuar nova avaliação da evolução do consumo de energia elétrica com a quantidade 
total de consumidores prevista para compor a amostra do piloto; 

• Considerar período de, no mínimo, 12 meses para o cálculo do consumo médio mensal 
das unidades consumidoras; 

• Realizar pesquisa de satisfação com consumidores que estão participando do projeto 
piloto; 

• Efetuar avaliação do impacto na receita da empresa, devido à implantação da tarifa da 
madrugada. 
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ANEXO I –  Grupo de Trabalho do Projeto Piloto da Tarifa da Madrugada 
 
Jamilton Watanabe Lobo (Coordenador)  Engenheiro Eletricista Pleno 
Afra Maria Miceli     Profissional de Comunicação Sênior 
Antonio Justino Spinello    Administrador Sênior 
Edson Luiz Maschio     Analista Comercial Pleno 
Eduardo Jimenez Araque Arpon   Engenheiro Eletricista Pleno 
Hamilton Kawakami     Engenheiro Eletricista Sênior 
Irapuan Hoinaski Rocha de Camargo   Analista Comercial Sênior 
Joel Quilles Baldassarre    Analista Comercial Pleno 
Jorge Rodrigues de Freitas    Engenheiro Eletricista Pleno 
Jose Henrique Lawder     Engenheiro Eletricista Pleno 
Leny Iara Vasem Medeiros    Analista Comercial Sênior 
Marco Antonio Nezgoda    Técnico Comercial I 
Marilze Aparecida Langovski    Analista Comercial Júnior 
Roberto Carlos de Oliveira Pinto   Técnico Especializado em Medição 
Wilson José Koprik     Analista Econômico Financeiro Sênior 
 
 


