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1 Características do setor 
de distribuição no Brasil 
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Distribuição de energia no Brasil – Diversidade 

Características do Setor Elétrico 
Brasileiro 



 Consumo residencial (2011) 

 

 

 

 Densidade de unidades consumidoras 

 

 

 

 Área de atuação 

Consumo de energia no Brasil – Diversidade 

Características do Setor Elétrico 
Brasileiro 



2 Motivadores para 
redes inteligentes 



Reduzir  

Emissão CO2 

Reduzir 
Consumo 

Diminuir 
custos 

operacionais 

Brasil 

Qualidade 
do serviço 

Reduzir 
perdas 

Reduzir pico 
(uso do 
sistema) 

Motivadores 
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Fonte: Key World Energy Statistics, 2012 – International Energy Agency 
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,31287,en.html 

8 315 

1 992 2 384 

13 361 

OECD Non-OECD Americas Brazil United States

Consumo de eletricidade por população 2010 
(kWh/capita)  

 Potencial de crescimento do consumo per capita 
• Incentivar que o crescimento ocorra de forma eficiente 

Motivadores Brasileiros 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,31287,en.html
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 Qualidade do fornecimento de energia 

2010 – sai multa entra indenização DIC/FIC 
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Duração média de interrupções Brasil (horas) 
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=80 
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Motivadores Brasileiros 

2010 – sai multa entra indenização DIC/FIC 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=80
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Principais 
motivadores 

Redução de 
demanda de pico 

(Tarifa Branca) 

Redução de perdas 
não-técnicas 

Qualidade do 
serviço 

• Considerável diversidade entre as distribuidoras 

• Equilíbrio entre avanço tecnológico e impacto tarifário 

Aspectos a serem considerados pelo regulador 

Motivadores Brasileiros - síntese 



3 Regulamentação brasileira 
em redes inteligentes 



Objetivo a se atingir     
(não a tecnologia a ser utilizada) 

Cada regulamentação é 
passo adicional para redes 

inteligentes 

Perspectiva do regulador 



Uso de Sistemas Georreferenciados 

Res. 345/08 
Power Line Communication – PLC 

Micro e Minigeração  
distribuída 

Res. 375/09 

Res. 464/12 

Medição Eletrônica na 
Baixa Tensão 

Res. 502/12 

Res. 482/12 

Tarifa Branca  

Iniciativas da ANEEL para inserção  
das Redes Inteligentes 



Iniciativas da ANEEL para inserção  
das Redes Inteligentes 

Uso de Sistemas Georreferenciados 

Res. 345/08 
Power Line Communication – PLC 

Micro e Minigeração  
distribuída 

Res. 375/09 

Res. 464/12 

Medição Eletrônica na 
Baixa Tensão 

Res. 502/12 

Res. 482/12 

Tarifa Branca  
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Georreferenciamento – PRODIST 

 Uso de sistemas georreferenciados (PRODIST) 
• Obrigação de as distribuidoras manterem um sistema georreferenciado 
com: 

• Parâmetros elétricos 

• Característica de estruturas da rede (postes, transformadores, etc) 

 

• Estímulo ao uso de técnicas modernas de operação e gerenciamento de 
ativos utilizados na prestação do serviço 

  

• Redução da assimetria de informações 

• Melhoria da qualidade do serviço (gerenciamento de falhas) 
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Georreferenciamento – PRODIST 

 Uso de sistemas georreferenciados (PRODIST) 



Uso de Sistemas Georreferenciados 

Res. 345/08 
Power Line Communication – PLC 

Micro e Minigeração  
distribuída 

Res. 375/09 

Res. 464/12 

Medição Eletrônica na 
Baixa Tensão 

Res. 502/12 

Res. 482/12 

Tarifa Branca  

Iniciativas da ANEEL para inserção  
das Redes Inteligentes 
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Power Line Communication 

Rede Elétrica como canal de comunicação 

 

Distribuidoras não podem explorar diretamente os serviços de 
telecomunicação – vedação legal (exceções: uso próprio e pesquisa) 

 

Um provedor de comunicação via PLC pode utilizar a rede elétrica: 

• Sem comprometer a qualidade e segurança do suprimento e o meio 
ambiente 

• Mediante a celebração de contratos específicos com a distribuidora 
de energia elétrica 



Uso de Sistemas Georreferenciados 

Res. 345/08 
Power Line Communication – PLC 

Micro e Minigeração  
distribuída 

Res. 375/09 

Res. 464/12 

Medição Eletrônica na 
Baixa Tensão 

Res. 502/12 

Res. 482/12 

Tarifa Branca  

Iniciativas da ANEEL para inserção 
 das Redes Inteligentes 
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Diferentes valores de tarifa ao longo do dia 

Incentivo à redução do consumo nos horários de pico do sistema 

Necessidade de disponibilização da infraestrutura de medição 

Exemplo de relatividade entre postos da Tarifa Branca 

Tarifa Branca 



Uso de Sistemas Georreferenciados 

Res. 345/08 
Power Line Communication – PLC 

Micro e Minigeração  
distribuída 

Res. 375/09 

Res. 464/12 

Medição Eletrônica na 
Baixa Tensão 

Res. 502/12 

Res. 482/12 

Tarifa Branca  

Iniciativas da ANEEL para inserção 
 das Redes Inteligentes 
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• 0 < P ≤ 100 kW (microgeração) 

• 100 < P ≤ 1000 kW (minigeração) 

Potência do 
gerador 

• Hidráulica, solar, eólica, biomassa e co-geração 
qualificada 

Fontes 
abrangidas 

• Gerador associado a uma unidade consumidora 
(único ponto de conexão) 

Conexão ao 
sistema 

• Net metering (Sistema de Compensação de 
Energia – SCE) 

Energia 
gerada 

• Guia de Perguntas e Respostas no site da 
ANEEL 

Dúvidas 
gerais 

Micro e Minigeração Distribuída 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=757&idPerfil=2
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=757&idPerfil=2
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Consumo Geração 

Consumidor é faturado pela diferença entre a energia consumida 
e a energia gerada 

Consumo maior que a geração em um ciclo de faturamento 

Resolução nº 482/2012 
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Consumo Geração 

Geração maior que o consumo em um ciclo de faturamento 

Crédito de energia para os meses seguintes (até 36 meses) 

Pode ser utilizado em outra unidade consumidora do mesmo titular 

Resolução nº 482/2012 



Uso de Sistemas Georreferenciados 

Res. 345/08 
Power Line Communication – PLC 

Micro e Minigeração  
distribuída 

Res. 375/09 

Res. 464/12 

Medição Eletrônica na 
Baixa Tensão 

Res. 502/12 

Res. 482/12 

Tarifa Branca  

Iniciativas da ANEEL para inserção das 
Redes Inteligentes 
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Medição Eletrônica – REN 502/2012 

D
o
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o
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e
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e
d

id
o
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s 

Tarifa Branca 

Consumidor solicita 
aplicação da tarifa 

Critérios comerciais 
específicos (*) 

Funcionalidades 
mínimas 

Quatro postos tarifários 

Identificação do posto 
tarifário 

Funcionalidades 
adicionais 

Consumidor interessado 
em informações 

adicionais 

Diferença de custos 
aplicável ao solicitante 

Funcionalidades 
mínimas 

Tensão, corrente, 
postos tarifários 

Interrupções (quantidade 
e frequência) 

Índices de conformidade 
de tensão 

Saída para aquisição de 
dados (GLD) 
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• 18 meses (maio de 2014) 
(Inmetro) 

Período de 
adaptação 

• Consumidores de baixa tensão 
(exceto Baixa Renda e IP)  Abrangência 

• Medidor deve ser homologado 
pelo INMETRO 

Aspectos 
metrológicos 

• Não obrigatório (se utilizar, deve 
garantir a segurança dos dados) 

Sistema de 
comunicação 

Medição Eletrônica – REN 502/2012 



4 Passos Futuros 
Regulamentos em Discussão 



Regulamentos em 
discussão 

Aspectos comerciais da Tarifa Branca (AP 
043/2013) 

Pré-pagamento (AP nº 048/2012) 

Módulo 8 do PRODIST (AP 93/2013) 
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• Baixa renda / pré-pagamento 

Abrangência 

• Aquisição e instalação de medidores 

• Alteração do padrão de entrada 

Responsabilidades 

• Definição de prazos para migração, carência, 
atendimento, etc. 

• Consumidor opta por aderir ou não à Tarifa Branca 

Procedimentos comerciais 

Regulamentos em discussão 
Aspectos comerciais da Tarifa Branca – AP nº 043/2013 
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• Pagamento anterior ao consumo 

Pré-pagamento 

• Dados de consumo armazenados e 
posteriormente utilizados para o pagamento 

Pós-pagamento eletrônico 

• Distribuidora opta por oferecer, gratuitamente 

• Consumidor opta por aderir 

Caráter opcional 

Regulamentos em discussão 
Pré-pagamento – AP nº 048/2012 
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• Apuração dos indicadores DRP e DRC em medidor com 
funcionalidades adicionais 

Nível de Tensão 

• Apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC em medidor 
com funcionalidades adicionais 

Continuidade 

• Aspectos construtivos dos medidores 

• Procedimentos para as distribuidoras  

Orientações complementares 

Regulamentos em discussão 
Módulo 8 do PRODIST – AP 93/2013 



5 
Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) 
Projetos em Redes Elétrica 
Inteligentes 
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Fase da cadeia de Inovação 
Quantidade 
de Projetos 

 
Investimento 

Previsto 
 

Investimento 
Previsto 

Pesquisa Básica 18  R$      26.799.112,85  5,35 % 

Pesquisa Aplicada 76  R$    178.292.679,51  35,62 % 

Desenvolvimento Experimental 92  R$    263.202.808,27  52,58 % 

Cabeça de série 8  R$      10.620.910,76  2,13 % 

Lote pioneiro 6 R$    21.603.811,44  4,32 % 

Total* 200  R$    500.519.322,83  100,00% 

Investimentos 



1. Sistemas de medição inteligente, incluindo novos modelos ou equipamentos e 
testes de funcionalidade dos medidores. 

2. Automação da distribuição, incluindo sistemas de supervisão e controle das 
redes de distribuição de energia elétrica. 

3. Geração distribuída, incluindo microgeração e microrredes. 

4. Sistemas de armazenamento de energia. 

5. Veículos elétricos, incluindo sistemas de carregamento e supervisão. 

6. Telecomunicações para Rede Inteligente. 

7. Tecnologia da Informação, incluindo sistemas de Back Office. 

8. Prédios e residências inteligentes, incluindo sistemas de automação e de 
interação entre o consumidor e a rede de energia elétrica. 

9. Novos serviços para o consumidor, incluindo sistemas integrados de medição de 
gás e água, serviços de segurança, comunicação e de eficiência energética. 

Principais temas 
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• CEMIG: Sete Lagoas - MG 

• AMPLA: Búzios - RJ 

• ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA: Parintins - AM 

• CELPE: Fernando de Noronha - PE 

• EDP: Aparecida do Norte – SP 
• ELETROPAULO – SP 
• ELEKTRO – SP 

• LIGHT: Rio de Janeiro - RJ 

Projetos Piloto 



 Redes Inteligentes: 
 Não há dúvida de que as redes inteligentes serão implantadas no Brasil 

 É um processo natural de evolução tecnológica 

 A pergunta não é se precisamos delas, mas como serão implantadas 

 A forma de operar a rede já vem sofrendo transformações 

 

 Desafios: 
 Lidar com a nova realidade  sair da zona de conforto 

 Envolver ainda mais o consumidor  mostrar que a tecnologia vem em 
seu benefício 

 O processo é inexorável  garantir que a forma de implantação 
beneficiará toda a sociedade 

Visão da ANEEL sobre o Futuro 
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Questões levantadas pela Light 
1 - Especificação Técnica dos Medidores Eletrônicos  
 
Há atualmente um relevante número de medidores eletrônicos instalados no SEB (só na 
Light são cerca de 500 mil). Portanto, é fundamental que a especificação técnica a ser 
estabelecida pela Aneel seja compatível com o parque de medidores já instalado, evitando 
assim o sucateamento destes equipamentos, com custos indesejáveis para todos. 
 
Adicionalmente, o processo de homologação dos equipamentos junto ao INMETRO ainda é 
moroso, merecendo uma atuação da Agência e do governo para trazer agilidade. 
 
Resolução 502/2012  
 
Aneel não especificará a  tecnologia do medidor, foram  definidas as funcionalidades 
mínimas, cabe a Distribuidora definir a tecnologia mais adequadas as suas necessidades. 
 
A Aneel vem mantendo constante interação o Inmetro  para a homologação dos 
medidores 
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2 - Estrutura Tarifária 
 
Na grande maioria dos países em que o smart grid se desenvolveu, a cobrança pelo uso 
das redes de distribuição na Baixa Tensão tem uma parcela fixa, para cobrar os custos da 
capacidade instalada, e uma variável, proporcional à energia consumida. No Brasil não é 
assim, há apenas a parcela variável. Isso significa que, se o consumo for muito reduzido, 
a distribuidora não recebe nada, apesar de terem que manter suas redes disponíveis ao 
consumidor, sem serem remuneradas. 
 
Outro ponto importante na Estrutura Tarifaria que pode ajudar no smart grid refere-se a 
uma maior flexibilidade no estabelecimento do horário de ponta para a alta e baixa 
tensão. As regras atuais não permitem que o horário de ponta da BT seja diferente do 
horário de ponta da AT. Entretanto, o perfil da carga dos consumidores desses dois níveis 
de tensão é muito diferente! Com isso, a aplicação da Tarifa Branca (sinal horário da BT) 
não traz o benefício desejado. 
 
A Aneel está analisando em tema, ainda não existe uma decisão. 
 
- Tarifas horárias; Tarifas em blocos; Tarifa de pico; Tarifa em preço real; Tarifas 
interruptiveis e Tarifa em duas partes  (demanda energia)  
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Tratamento às Outras Receitas 
  
Conforme texto do P&D, um importante benefício para as distribuidoras com o smart grid 
se dá pelo desenvolvimento de novos negócios. Entretanto, as regras atuais da ANEEL 
para repasse às tarifas das “receitas acessórias” são restritivas e não incentivam o 
desenvolvimento deste pelas concessionárias. 
Há uma sinalização mais positiva para o próximo ciclo de revisões tarifárias, colocada pela 
ANEEL na Consulta Pública CP 011/2013, indicando a necessidade de que as regras deem 
este necessário incentivo. Entretanto, essa sinalização ainda não se materializou em 
decisões concretas da Agência. 
  
Resolução 581/2013 
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Reconhecimento dos Investimentos na Base de Remuneração 
  
As redes inteligentes são muito mais complexas, demandando Componentes Menores e 
Custos Adicionais de instalação superiores aos demandados por redes normais. Nesse 
contexto, é importante que o reconhecimento tarifário dos investimentos em redes 
inteligentes (Base de Remuneração) leve em consideração as especificidades destes 
equipamentos, sendo aderente aos seus reais custos.  
 
Essa questão será objeto de consideração no 4⁰ Ciclo de Revisão Tarifária. 
  
 



Muito obrigado 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

SGAN – Quadra 603 – Módulos “I” e “J” 

Brasília – DF 

www.aneel.gov.br 


