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Tarifa Branca é uma opção de faturamento para as contas de energia de acordo com o
horário de consumo de cada unidade. Antigamente, tínhamos apenas uma tarifação
para o consumo, independente do horário consumido pela unidade.
 
A tarifa branca traz valores escalonados a partir do horário de consumo. Essa
possibilidade de opção entrou em vigor no início de 2018 para consumidores com um
consumo acima de 500kwh e agora em 2020 ficou disponível para todos os clientes que
escolherem realizar essa migração.
 
Essa modalidade tarifária fará que seu consumo seja repartido em 3 cobranças:
 
- Horário Fora de Ponta (das 22h as 17h)
- Horário Intermediário (17h as 18h/ 21h as 22h)
- Horário de Ponta (18h as 21h)
 
Ou seja, teremos 3 tarifas diferentes para cada horário, Horário de Ponta e
Intermediário mais caros e o Fora Ponta mais barato em relação a tarifa convencional.
 
Dessa forma essa opção será extremamente válida para quem consumir mais no
horário Fora de Ponta: pequenas empresas, escritórios, laboratórios, ou seja,
consumidores que das 17h até as 22h não consomem energia em grande quantidade.
 
Por isso, muito cuidado, residências não são aconselhadas a realizar essa escolha, pois
o horário intermediário e o horário de ponta, os mais caros, são exatamente o horário
que a maiorias dos consumidores chegam em suas casas e acendem todas as luzes,
tomam banho, fazem janta, assistem TV, lavam roupas, e etc, das 17h as 22h.
 
Sendo assim a tarifa branca é uma excelente opção de redução de custo em alguns
casos, portanto muito cuidado na hora de escolher essa modalidade.
 
Se você for Cliente AMEE fique despreocupado já analisamos isso para você.

MODALIDADE
TARIFÁRIA BRANCA
By Ben-Hur Pravata Marcellino, Gerente de Clientes

A energia elétrica é um bem essencial no mundo, cada vez mais ela está em tudo que fazemos, acordamos com o
despertador do celular, carregado com energia a noite toda, levantamos e acendemos as luzes, o homem vai fazer a
barba com a máquina elétrica e a mulher vai secar o cabelo com o secador ligado na tomada, e assim por diante, você
conseguiria viver sem ela nos dias de hoje?
 
Junto com toda essa “dependência” somos obrigados a procurar alternativas para reduzir esse impacto, tais como:
energia solar, geração distribuída, mercado livre, energias renováveis, tarifa branca.
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