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ANEEL – Energia elétrica para todos.



A Tarifa Social de Energia Elétrica 

é uma tarifa especial que beneficia 

os consumidores de baixa renda, 

reduzindo o valor da conta de luz.



O desconto na tarifa de energia 

elétrica pode chegar a 65%, e 

ainda é possível parcelar as 

contas atrasadas.



A conta de luz mostra quanta energia 

elétrica foi gasta no mês. Esse consumo 

é medido em quilowatt/hora (kWh).



Quanto menor o consumo, 

maior é o desconto.



Os descontos sobre o consumo de 

energia  elétrica para os 

beneficiados pela tarifa social são 

aplicados da seguinte forma:



Para as famílias indígenas ou 

quilombolas, o desconto é de 

100% para a faixa de consumo 

de 0 a 50 kWh por mês.



Para receber o benefício, a família deve 

estar inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal 

e ter renda mensal de até meio salário 

mínimo por pessoa.



Também têm direito ao benefício as 

famílias que tenham membro que 

receba o Benefício da Prestação 

Continuada da Assistência Social 

(BPC).



Caso haja algum integrante que seja 

portador de doença e que precise de 

aparelho elétrico para o tratamento, a 

família tem direito ao benefício se 

estiver inscrita no Cadastro Único do 

Governo Federal e tiver renda mensal de 

até três salários mínimos.



Cada família só pode ter o 

benefício em uma residência. 

Se possuir mais de uma, 

deverá optar.



Procure o gestor do programa Bolsa 

Família no seu município para se inscrever 

no Cadastro Único. Você pode ter mais 

informações na Prefeitura ou na 

página da internet 

www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia.



Ao se inscrever no Cadastro Único, 

o responsável pela família receberá 

o Número de Identificação Social 

(NIS), junto com a relação dos NIS 

de seus familiares.



Com o NIS em mãos, você deve procurar 

a distribuidora de energia elétrica da 

sua cidade e solicitar o benefício da 

tarifa social.



Além do NIS, você deve informar para 

a distribuidora seu nome completo, 

CPF e documento oficial com foto, e se 

a família é indígena ou quilombola.



No caso daqueles que recebem o 

Benefício de Prestação Continuada, 

deve ser informado para a 

distribuidora o Número do Benefício 

(NB), o nome completo, CPF e 

documento oficial com foto.



Atenção! Aqueles que já recebem o 

Benefício de Prestação Continuada não 

precisam se inscrever no Cadastro 

Único.



Quando mais de uma família morar na 

mesma casa, os descontos podem ser 

aplicados levando-se em conta a 

quantidade de famílias que atendam aos 

critérios da Tarifa Social. 



Por exemplo, se duas famílias que atendem 

aos critérios da Tarifa Social moram 

juntas, o limite de consumo para ter o 

desconto de 65% na tarifa é de 60 kWh 

por mês (30 kWh por mês multiplicado 

por dois).



Sempre que os consumidores 

solicitarem ligação ou alteração de 

titularidade, as distribuidoras 

devem informar os critérios para 

ter o benefício da Tarifa Social.



Quando se mudar de residência, o 

consumidor deve informar o seu novo 

endereço para a distribuidora.
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Para chegar aos consumidores, a 
energia elétrica passa por três 
etapas: geração nas usinas, 
transmissão para as cidades e distribuição até a 
tomada de casa. A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), criada em 1996, é responsável por 
regular e fiscalizar os serviços de energia elétrica 
em todas essas etapas, fazendo com que o sistema 
elétrico nacional se desenvolva continuamente e os 
consumidores recebam um serviço de qualidade por 
um preço justo. 

Além de fixar tarifas e fiscalizar a qualidade 
dos serviços e dos contratos de concessão, a ANEEL 
tem uma importante atuação junto à sociedade 
esclarecendo dúvidas sobre a prestação dos serviços 
e atendendo reclamações sobre os serviços prestados 
pelas concessionárias de energia elétrica. 



A ANEEL é ainda responsável por regular e 
fiscalizar o Programa de Eficiência Energética das 
Distribuidoras de Energia Elétrica (PEE) em
 todo o país.

Em alguns estados, para se fazer mais presente na 
vida do cidadão, a ANEEL assina convênios de 
cooperação com agências reguladoras estaduais que 
ajudam a prestar um atendimento rápido e ágil aos 
consumidores e aos agentes do setor. Se você tiver 
problemas com a prestação do serviço de energia 
elétrica, procure a concessionária de sua cidade. Se 
não resolver, veja nas próximas páginas a lista de 
agências estaduais conveniadas e entre em contato! A 
ANEEL também dispõe de uma ouvidoria setorial 
para atender a dúvidas e reclamações dos cidadãos. 
Ligue 167.



Agências Reguladoras Estaduais

ARCON - Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará
0800 727 0167
www.arcon.pa.gov.br

ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Ceará
0800 727 0167
www.arce.ce.gov.br

ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do 
Norte
0800 727 0167
www.arsep.rn.gov.br

ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba
0800 727 0167
www.arpb.pb.gov.br

ARPE - Agência de Regulação de Pernambuco
0800 727 0167 
www.arpe.pe.gov.br

ARSAL - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 
Alagoas
0800 727 0167
www.arsal.al.gov.br

AGER - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Estado de Mato Grosso
0800 727 0167
www.ager.mt.gov.br



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Ouvidoria Setorial 167

 de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

www.aneel.gov.br

AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos
0800 727 0167
www.agr.go.gov.br

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Mato Grosso do Sul
0800 727 0167
www.agepan.ms.gov.br

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo
0800 727 0167
www.arsesp.sp.gov.br

AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul
0800 727 0167 
 www.agergs.rs.gov.br




