
 
 

 

 

 

 

 
Acesse o Jornal Joca. 

www.jornal joca.com.br >> acesse >> digite seu usuário e senha. 

https://www.jornaljoca.com.br/por-causa-da-falta-de-chuvas-nova-bandeira-de-eletricidade-

e-criada/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por causa da falta de chuvas, nova bandeira de eletricidade é criada  
As bandeiras tarifárias representam a oferta de água e energia do país 

 

 
Figura 1 - Por causa da crise hídrica, é importante poupar eletricidade. Alguns modos de se fazer isso são: usar ao 
máximo a luz natural e evitar o uso de aparelhos como ar-condicionado. Foto: Peter Dazeley/Getty Images 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia 

criaram uma nova bandeira da energia elétrica por causa da seca que atinge o Brasil 

atualmente.  

Como boa parte da energia do país vem de usinas hidrelétricas (transformam água 

em energia), as bandeiras representam a situação da água (e, consequentemente, energia) 

do país. Anteriormente, o nível mais alto era a bandeira vermelha patamar 2, mas a nova 

bandeira, anunciada em 31 de agosto, vai passar a ser a mais alta. A novidade foi chamada 

de bandeira de escassez hídrica.  



A quantidade de água disponível interfere na produção de eletricidade. Portanto, em 

épocas em que chove bastante e há muita água, as condições de fornecimento de 

eletricidade são boas e o preço não muda muito. Mas, quanto mais grave é a falta de água, 

mais os preços sobem. Isso porque, conforme o recurso fica mais escasso, os custos de 

produção da eletricidade aumentam. 

Confira, abaixo, quais são as bandeiras da energia elétrica:  

 Bandeira verde: condições favoráveis para geração de energia. Não há 

cobrança de tarifa adicional;  

 Bandeira amarela: condições menos favoráveis. A tarifa tem aumento de R$ 

0,01343 para cada quilowatt-hora (kWh, unidade de energia) consumido;  

 Bandeira vermelha patamar 1: custo mais alto para gerar energia. O 

acréscimo é de R$ 0,04169 para cada kWh consumido;  

 Bandeira vermelha patamar 2: custo ainda maior. Aumento de R$ 0,06243 

para cada kWh consumido;  

 Bandeira de escassez hídrica: é a modalidade mais crítica. Para cada kWh 

consumido, há um aumento de R$ 0,142. 

 
Figura 2 - A Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, uma das principais fontes de energia do país. Foto: Paulo 
Fridman/Corbis via Getty Images 

1. Segundo a reportagem “Por causa da falta de chuvas, nova bandeira de eletricidade é 

criada”, de 1º de setembro de 2021, a quantidade de água disponível interfere na produção 

de eletricidade. 

Esse recurso natural é renovável ou não renovável? Justifique. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 



2. Qual motivo levou a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e 

Energia a criarem uma nova bandeira de energia elétrica?  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Explique a frase “... quanto mais grave é a falta de água, mais os preços sobem.” 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

4. Há 5 tipos diferentes de bandeiras de energia elétrica; qual é a mais severa? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

5. Observe a conta de energia elétrica de sua residência. Sua família entrou em alguma 

bandeira? Qual? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

6. Como você e sua família podem diminuir o consumo de energia elétrica? Dê exemplos de 

situações possíveis. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

7. Observando a figura 2 e, considerando o conceito de "Espaço Geográfico", escreva um 

parágrafo explicando quais modificações aconteceram no espaço e quais são as 

consequências dessas modificações.  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 


