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Agenda na 
ordem do dia
Temas como renovação das concessões, quarto ciclo de revisões tarifárias 
e indenização dos ativos das transmissoras são parte da pauta de 2014 

Júlio SantoS

a 
agenda regulatória do se-
tor elétrico estará movi-
mentada em 2014. Além 

de temas importantes que aguar-
dam decisão do governo federal, 
como a renovação das concessões 
das distribuidoras e a indenização 
de ativos de transmissão, a pau-
ta da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) reúne uma série de 
pontos de interesse dos segmentos 
de geração, transmissão, distribui-
ção e comercialização de energia. 

Ao todo está prevista a análise 
de 34 itens. Estes vão da proposta 
de metodologia para o quarto ciclo 
de revisão das distribuidoras até o 
aprimoramento da resolução que 
trata da qualidade do serviço de 
transmissão, passando pela propos-

ta que visa aprimorar o novo siste-
ma de contabilização e liquidação 
da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE). 

Ter uma agenda e debatê-la com 
a sociedade, sem dúvida, é um passo 
para a segurança regulatória do se-
tor, comenta Maria D’Assunção Cos-
ta, especialista em regulação. “Cer-
tamente o risco regulatório pode 
ser muito mitigado se a agenda for 
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respeitada pelo poder concedente e 
acompanhada pela sociedade”, diz. 

A Brasil Energia destaca os princi-
pais pontos que devem atrair a aten-
ção dos agentes do setor este ano:

4 Renovação das concessões  
    das distribuidoras

Marcado por indefinições do go-
verno, o tema é considerado a gran-
de questão para o segmento, pois 
envolve 37 das 63 distribuidoras do 
país cujos contratos vencem entre 
2015 e 2017. A expectativa é que 
a renovação seja feita com base na 

melhoria dos índices de qualida-
de dos serviços das empresas. Uma 
preocupação clara é o tipo de exi-
gência que o governo fará, e qual 
será o seu prazo de cumprimento.

“Existe uma preocupação gran-
de com o que a lei vai exigir em ter-
mos de índices de qualidade, o que 
vai demandar mais investimentos”, 
comenta Alexei Marconi Vivan, dire-
tor presidente da Associação Brasi-
leira de Companhias de Energia Elé-
trica (ABCE). Espera-se razoabilidade 
da Aneel na hora de definir os índi-
ces de qualidade, dizem os agentes.

O segmento passou boa parte 
de 2013 cobrando do governo uma 
proposta para definir o problema 
trazido pela MP 579, convertida na 
Lei 12.783. A demora em resolver 
o caso tem causado insegurança às 
empresas, que encontram mais di-
ficuldades na hora de obter finan-
ciamento para investir na expansão 
da rede.

4 Indenização dos ativos  
    de transmissão

Este tema foi trazido pela reno-
vação das concessões das transmis-
soras de energia. Inicialmente a MP 
579 não previa a indenização dos 
ativos instalados antes de maio de 
2000, bem como os investimentos 
em melhoria. 

A MP 591, de dezembro de 
2012, alterou essa regra. O critério 
e o valor de indenização ainda estão 
pendentes de definição pelo Minis-
tério de Minas e Energia (MME) e 
pela Aneel. 

A Associação Brasileira das 
Grandes Empresas de Transmissão 
de Energia Elétrica (Abrate) estima 

em R$ 15 bilhões a indenização dos 
ativos, valor que ajudaria a repor 
boa parte da receita que as empre-
sas perderam ao aceitar as regras de 
renovação das concessões. As em-
presas só receberam indenização de 
parte dos ativos.

4 Quarto ciclo de  
     revisão tarifária  

É um dos principais temas na ex-
tensa agenda 2014 da Aneel, que 
realizou, no ano passado, consulta 
pública com os agentes. A questão 
também está ligada ao processo de 
renovação das concessões. “A sus-
tentabilidade econômica e a melho-
ria de qualidade dos serviços são te-
mas principais para 2014”, destaca 
Nelson Fonseca Leite, presidente da 
Associação Brasileira de Distribuido-
res de Energia Elétrica (Abradee). 

Outros temas relacionados são a 
gestão física e financeira dos con-
tratos de energia e a estrutura de 
financiamento para modernização 
das redes. Os agentes não são con-
tra o aperfeiçoamento da metodo-
logia de revisão, mas não querem 
uma mudança nas regras do jogo. 
“O que não se pode é desestimu-
lar investimentos, como vem acon-
tecendo nas revisões, com a captu-
ra de eventuais ganhos de eficiência 
das empresas”, comenta Alexei Vi-
van, da ABCE. 

4 Aprimoramento da  
    Resolução 443/2011 

Estabelece a distinção entre 
melhorias e reforços em instala-
ções de transmissão sob respon-
sabilidade das transmissoras. É 
apontada como vital para as trans-

Manutenção da rede da light, no Rio de 
Janeiro: renovação das concessões das 
distribuidora é um dos principais temas a 
serem discutidos pela aneel em 2014
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missoras e deve ser também obje-
to de profunda alteração. 

Antes da mudança do modelo 
setorial, as empresas tinham condi-
ções de investir em melhorias sem 
definição de receita de remunera-
ção. Atualmente, com a receita sig-
nificativamente reduzida, deixou de 
existir a possibilidade de quaisquer 
investimentos sem retorno. 

No entendimento da Abrate, de-
vem ser redefinidas as melhorias e 
os reforços, visando recuperar a jus-
ta remuneração pelos investimen-
tos. “Não vai ser fácil tornar a resolu-
ção plenamente satisfatória para as 
transmissoras”, diz César de Barros 
Pinto, diretor executivo da Abrate.

4 Aprimoramento da  
    Resolução 399/2010 

A eesolução é bastante com-
plexa e busca flexibilizar a tarifa 
de uso da transmissão em condi-
ções especiais. As transmissoras 
eram remuneradas em função 
do valor dos ativos colocados à 
disposição do sistema. A receita 
correspondente é determinada 
segundo alguns critérios e não 
muda com a quantidade de ener-
gia transportada ou com a inten-
sidade de uso. 

Ainda não foram definidos os 
reflexos da mudança do modelo 
sobre a resolução. “Seria teme-
rário tentar prever o rumo que a 

discussão vai tomar”, diz o execu-
tivo da Abrate.

4 Regulamentação do  
    comercializador varejista

Este é o caminho apontado pa-
ra que haja uma abertura maior do 
mercado livre. A regulamentação da 
figura do comercializador varejista 
vai simplificar bastante o processo 
de adesão dos consumidores finais. 

“É preciso ter a lucidez de abrir 
este mercado, assim como já acon-
tece em outros países”, observa 
Walfrido Ávila, presidente da Trade 
Energy, que defende também a sim-
plificação do sistema de contabiliza-
ção da CCEE.

1 Propor metodologia para o 4º ciclo de revisão tarifária 
da distribuição. Houve consulta pública em 2013, e a au-
diência pública está prevista para este semestre

2  Propor metodologia de revisão tarifária das gerado-
ras de energia elétrica abrangidas pela MP 579/2012 (Lei 
12.783/2013). Estudo em andamento. Consulta pública 
no segundo semestre

3 Desenvolver estudos visando parametrizar a apuração 
dos Componentes Menores e dos Custos Adicionais nos 
processos de definição da Base de Remuneração Regu-
latória, no âmbito da implantação do Banco de Preços 
de Distribuição, a ser utilizado a partir do 4º Ciclo de Re-
visões Tarifárias Periódicas. Estudo em andamento, com 
análises no 1º e 2º semestres

4 Propor, quanto às operações do mercado de curto 
prazo, alteração nos prazos para contabilização e liqui-
dação e contabilização semanal. Estudos e consulta pú-
blica no 2º semestre

5 Propor revisão da forma de apuração e de valoração 
da penalidade por insuficiência de lastro para venda de 
energia elétrica. Estudo e consulta pública neste semestre

6 Propor nova metodologia para elaboração e atualiza-
ção da Função do Custo do Déficit de energia elétrica. Es-
tudo e consulta no 2º semestre

7 Aprimorar o Novo Sistema de Contabilização e Liquida-
ção da CCEE. Estudo e consulta neste semestre

8 Propor apuração e liquidação centralizadas, pela CCEE, 
de toda a contratação proveniente de leilões do mercado 
regulado. Consulta pública neste semestre

9 Avaliar a necessidade de redefinir os patamares de 
carga utilizados nos modelos de otimização usados pa-
ra programação da política energética e cálculo do PLD. 
Análise neste semestre e consulta no 2º

10 Avaliar a necessidade de inserir a reserva operativa 
de potência nos dados utilizados nos modelos de otimi-
zação utilizados para programação da política energética 
e cálculo do PLD. Análise neste semestre e consulta no 2º

11 Revisar a Resolução Normativa 433/2003, que tra-
ta dos procedimentos para início de operação em teste 
e comercial de empreendimentos de geração de ener-
gia elétrica. Teve audiência pública em 2013. Defini-
ção neste semestre 

12 Aprimorar os módulos dos procedimentos de rede, de 
forma a compatibilizá-los às resoluções da Aneel. Estudo 
em andamento, com análise neste semestre

13 Estabelecer incentivo ao atendimento da faixa de 
fator de potência definida para os usuários do sistema 
de transmissão. Estudo em andamento, com análise 
neste semestre

14 Aprimorar a Resolução 270/2007, que estabelece 
as disposições relativas à qualidade do serviço de trans-
missão. Estudo em andamento, com análise e consulta 
neste semestre

15 Propor critérios para transferência de instalações clas-
sificadas como Demais Instalações de Transmissão (DIT) 
do âmbito de concessionárias de transmissão para con-
cessionárias ou permissionárias de distribuição de energia 
elétrica. Análise neste semestre

16 Aprimorar a Resolução Normativa 443/2011, que es-
tabelece a distinção entre melhorias e reforços em insta-
lações de transmissão sob responsabilidade das transmis-
soras. Estudo em andamento, com análise neste semestre

17 Aprimorar a Resolução Normativa 191/2005, que Es-
tabelece os procedimentos para a determinação da capaci-
dade operativa das instalações de transmissão integrantes 
da Rede Básica e das Demais Instalações de Transmissão

18 Aprimorar a Resolução Normativa 399/2010, que re-
gulamenta a contratação do uso do sistema de transmis-
são. Estudo em andamento, com análise neste semestre

19 Reavaliar o valor do fator KAD disposto na Resolução 
Normativa 442/2011. Estudo em andamento, com análi-
se neste semestre e consulta no 2º

20 Avaliar a implantação de medidores inteligentes em 
unidades consumidoras de baixa tensão, em consonância 
com a Resolução Normativa 502/2012. Passou por audi-
ência em 2013. Análises previstas neste e no 2º semestre

21 Regulamentar os indicadores de qualidade do pro-
duto. Estudo previsto para ser concluído em 2014, com 
análises neste e no 2º semestre
22 Elaborar estudo para avaliação dos custos relaciona-
dos à confiabilidade do serviço de distribuição. Estudo em 
fase preliminar de contratação. Consulta neste semestre

23 Aprimorar a regulamentação de análise de investi-
mentos das distribuidoras. Passou por audiência no ano 
passado. Definição neste semestre

24 Regulamentar a TUSDg para nível de tensão inferior a 
88 kV, e avaliar metodologia de inclusão das perdas téc-
nicas no cálculo da TUSDg locacional (tensão igual ou su-
perior a 88 kV). Estudo em andamento, com análise neste 
semestre e consulta no 2º

25 Revisar a Seção 3.1 do Módulo 3 do Prodist, o qual 
trata dos procedimentos de acesso ao sistema de distri-
buição. Estudo em andamento, com consulta neste se-
mestre

26 Avaliar a implantação da Resolução 482/2012, que 
trata de micro e minigeração distribuída. Estudo em an-
damento, com análise neste semestre

27 Aprimorar o cálculo das Tarifas de Referência aplicá-
vel ao 4º ciclo de revisões tarifárias das concessionárias 

oS pontoS da agenda RegulatóRia indicativa da aneel
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A geração distribuída promete ganhar espaço nas discussões re-
gulatórias neste ano. Para a Associação da Indústria de Cogeração de 
Energia (Cogen), que vem estudando possíveis ajustes regulatórios, 
chegou a hora de aprofundar o debate sobre esta alternativa, como ex-
plica Leonardo Calabró, vice-presidente da entidade.

Júlio SantoS

O que é preciso fazer para desenvolver a geração distribuída?
No ano passado, a Cogen iniciou um trabalho forte para desenvolver a gera-

ção distribuída, com base no desenvolvimento de dois estudos. Ambos já foram 
encaminhados ao MME para subsidiar leilões de geração distribuída no futuro.

Que avanço o sr. espera?
Esperamos uma discussão muito ampla e profunda que conduza aos 

ajustes regulatórios necessários para fazer esses leilões específicos, com 
cogeração a gás e a biomassa.  

O que é preciso para estimular os leilões de geração distribuída?
Hoje a distribuidora pode comprar geração distribuída a cada 10% do 

seu consumo, mas ela não tem incentivo para fazer chamada pública para 
contratar essa energia. Ela corre o risco de promover os leilões e, se houver 
um problema tarifário, ficar exposta no mercado.

Como ajustar a regulação para mudar isso?
Se esses leilões fossem elaborados pela EPE (Empresa de Pesquisa Ener-

gética) ou pelo MME, como o A-3 ou o A-5, isso ajudaria a desenvolver a 
geração distribuída. Para isso, teria de haver um ajuste regulatório.

E como resolver a volatilidade do Valor de Referência (VR)?
O VR depende muito da conjuntura dos momentos em que são feitos 

os leilões, sendo uma média ponderada dos leilões A-3 e A-5. A forma-
tação do VR é volátil. Estamos fazendo uma proposta para ajustar o seu 
cálculo, para que a Aneel realize uma consulta pública sobre a questão. 

Como as distribuidoras podem ajudar neste processo?
Não adianta só olhar a geração distribuída para que ela evolua. Esta-

mos iniciando conversas com as distribuidoras para desenvolver o trabalho 
em conjunto. O objetivo é fazer os ajustes de forma consistente para que 
isso seja viável também para as distribuidoras. 

4 Patamares de carga
Este item da pauta da Aneel 

tem o objetivo de avaliar as neces-
sidades de redefinir os patamares 
adotados nos modelos de otimiza-
ção utilizados para programação 
da política energética e do cálcu-
lo do PLD. É considerado complexo 
por Maria D’Assunção Costa, pois 
o país não tem uma política ener-
gética definida. 

Para isso, é preciso definir crité-
rios como quais fontes serão incen-
tivadas; qual o critério para limitar 
os reservatórios de água, conside-
rando seu uso múltiplo; que dimen-
são terá o gás natural; e qual o uso 
do óleo combustível e do carvão.

oS pontoS da agenda RegulatóRia indicativa da aneel

de distribuição. Estudo em andamento, com consulta 
neste semestre

28 Propor regulamento sobre perdas de energia apli-
cável ao 4° ciclo de revisões tarifárias das distribuido-
ras. Consulta pública ocorreu em 2013

29 Propor regulamento sobre continuidade do forne-
cimento aplicável ao 4° ciclo de revisões tarifárias das 
distribuidoras. Estudo em andamento, com consulta 
neste semestre

30 Aprimorar a Resolução Normativa 414/2010 em 
relação: (i) à aprovação de projetos particulares e esta-
belecimento de cronograma de obras; (ii) às informa-
ções constantes na fatura; (iii) ao cadastro de informa-
ções dos consumidores; (iv) aos relatórios encaminha-
dos para a Aneel. Estudo em andamento, com consul-
ta neste semestre

31 Estabelecer critérios de isonomia para a concessão 
de descontos na tarifa. Estudo em andamento, com 
consulta neste semestre

32 Consolidar disposições comerciais relacionadas à 
Resolução Normativa 414/2010 presentes em outros 
atos normativos. Estudos em andamento, com análises 
no 1º e no 2º semestres

33 Aprimorar a Resolução Normativa 484/2012, que 
estabelece os procedimentos a serem adotados pe-
las concessionárias, permissionárias e autorizadas de 
serviços e instalações de energia elétrica para obten-
ção de anuência à transferência de controle societário. 
Análises e consulta no 2º semestre
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luciano Calabró, da Cogen

‘É hora da  
geração 
distribuída’


