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Nota Técnica n° 0048/2016-SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL 
 

Em 12 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 

Processo: 48500.004452/2014-60. 
 
Assunto: Análise das contribuições recebidas no 
âmbito da Audiência Pública nº 41/2015, com o 
objetivo de obter subsídios para análise da 
proposta de transferência das Demais Instalações 
de Transmissão – DIT para as distribuidoras. 

 
 
 
 
 
 
I. DO OBJETIVO 

 
1.  Apresentar avaliação das contribuições recebidas no âmbito da Audiência Pública nº 41/2015, 
que visou obter subsídios para análise da proposta de transferência das Demais Instalações de Transmissão 
– DIT para as distribuidoras. 
 
II. DOS FATOS 
 
2. A Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2014/2015, aprovada pela Portaria nº 2.976, 
de 10/12/2013, traz em seu item 39 a atividade de avaliar a necessidade de estabelecer critérios para a 
transferência das Demais Instalações de Transmissão – DIT de âmbito da distribuição. 
 
3. A SRD, com auxílio da SRT, SCT, SGT e SFF1, emitiu a Nota Técnica nº 32/2015-
SRD/ANEEL2 recomendando abertura de audiência pública para avaliação da proposta de transferência das 
DIT para as distribuidoras. 

 
4. Na 22ª Reunião Pública Ordinária de 2015, a Diretoria Colegiada da ANEEL decidiu pela 
instauração da Audiência Pública – AP nº 41/2015, por intercâmbio documental, no período de 29/6/2015 a 
31/8/2015, com sessão presencial a ser realizada em Brasília3. 

                                                   
1 Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição – SRD, Superintendência de Regulação dos Serviços de 
Transmissão – SRT, Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição – SCT, 
Superintendência de Gestão Tarifária – SGT e Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF. 
2 Documento nº 48554.01156/2015-00. 
3 Em função de decisão judicial, a sessão presencial foi realizada em 24/8/2015. 
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5. Na AP, foram recebidas 332 contribuições de 38 interessados, dentre transmissoras, 
distribuidoras, consumidores, secretaria estaduais, ONS, federações e sindicatos. As contribuições estão 
disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)4. 

 
III. DA ANÁLISE 

  
6. O tema da transferência das DIT envolve interesses de diversos agentes que do setor 
elétrico. Por essa razão, as contribuições recebidas na AP apresentam alto grau de complexidade e grande 
variedade de temas. Diante disso, as contribuições foram divididas nos seguintes temas a seguir dispostos. 

 
III.1. Competência da ANEEL para promover a transferência das DIT 

 
7. Um dos primeiros atos do processo em tela consiste do questionamento5 dirigido à 
Procuradoria Federal na ANEEL – PGE se a Agência poderia, por ato próprio, “determinar a transferência das 
DIT do âmbito de distribuição de concessionárias de transmissão para distribuidoras”. 
 
8. Em resposta, a PGE editou o Parecer nº 183/2014-PGE/ANEEL/PGF/AGU6, de 9/5/2014, 
opinando “pela viabilidade jurídica da edição de Resolução Normativa que disponha a respeito da 
transferência de instalações classificadas como DIT das transmissoras para as distribuidoras.” Respaldada 
pelo entendimento jurídico da PGE, a ANEEL passou a avaliar os benefícios da transferência das DIT, em 
estudo que resultou na proposta objeto da AP nº 41/2015. 
 
9. Ao ser levada à discussão no âmbito da referida AP, novas questões de cunho jurídico7 foram 
suscitadas pelos agentes, com destaque para as transmissoras CTEEP e Eletrosul. Em face dessas 
contribuições, foi encaminhado o Memorando nº 407/2015-SRD/ANEEL, de 25/9/2015, solicitando novo 
parecer da PGE de modo a reavaliar as questões jurídicas. 

 
10. Em nova avaliação, através do Parecer nº 786/2015/2015/PFANEEL/PGF/AGU8, de 
7/12/2015, a PGE reconhece que o entendimento anterior “não enfrentou determinados desdobramentos e/ou 
consequências do eventual exercício desta competência pela ANEEL. E isto ocorreu porque no momento em 
que aquele parecer foi exarado não se tinha o mesmo volume de informações e dados que foram fornecidos 
nas contribuições feitas pelos agentes que participaram da AP nº 041/2015.” 

                                                   
4 Página Inicial  Informações Técnicas  Audiências / Consultas  Audiências Públicas >> Audiência Ano 2015 >> Audiência 
041/2015 >> Mais detalhes >> Lista de Contribuições ou diretamente em 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaContribuicao.cfm?attAnoAud=2015&attIdeFasAud=987&attAnoFasAud=2015
&id_area=13.  
5 Memorando nº 200/2014-SRD/ANEEL, de 1º/4/2014. (48554.000891/2014-00). 
6 48516.001470/2014-00. 
 
7 Conforme o Memorando nº 407/2015-SRD/ANEEL, questionou-se, em síntese: (i) a competência da ANEEL em determinar a 
transferência das DIT para as distribuidoras, (ii) o suposto direito assegurado das transmissoras em operar os ativos por força do 
contrato de concessão, (iii) a imposição de classificação da atividade de transmissão pela função desempenhada pelo ativo, (iv) o 
suposto exercício ilegal da atividade de transmissão pelas distribuidoras que operam instalações de interesse sistêmico; e (v) o 
cálculo da indenização às transmissoras. 
 
8 48516.003946/2015-00. 
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11. Assim, a PGE reformou entendimento anterior acerca da competência da ANEEL, passando a 
entender que deveria “haver alguma espécie de chancela por parte do Poder Concedente para que a ANEEL 
possa regular a operacionalização da transferência compulsória da propriedade das DIT de uma 
concessionária para outra.”  
 
12. Além da legislação aplicável, para efeito de exemplo, alguns Contratos de Concessão de 
Transmissão, celebrados após o ano 2000 (057, 058 e 059, todos de 2001), estabelecem, dentre outros, o 
seguinte: 

“...... 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
....... 
Quarta Subcláusula - As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de propriedade da 
TRANSMISSORA poderão ser incluídas ou excluídas da REDE BÁSICA, DAS 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO ou das DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, de 
acordo com a determinação da ANEEL, com a correspondente reclassificação da RECEITA 
ANUAL PERMITIDA, preservada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste 
CONTRATO. 
...... 
...... 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA TRANSMISSORA Será de inteira 
responsabilidade da TRANSMISSORA a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO, de acordo com regras e critérios estabelecidos pela ANEEL, sendo de sua 
competência captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação 
do serviço regulado neste CONTRATO.  
..... 
Terceira Subcláusula - A TRANSMISSORA, para cumprimento da finalidade do SISTEMA 
INTERLIGADO e para permitir a conexão de outra CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO 
ou de USUÁRIO, deverá:  
I - disponibilizar as informações técnicas necessárias à conexão de USUÁRIOS às suas 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;  
 
II - promover, observada a legislação de regência e mediante acordo e desde que 
resguardados os interesses das partes, a cessão de uso ou transferência de bens e 
instalações, com o objetivo de otimizar os investimentos e melhor caracterizar as respectivas 
responsabilidades pela operação e manutenção dos mesmos;  
....” 

 
13. Ademais, o terceiro Termo aditivo do Contrato de Concessão nº 060/2001, estabelece, dentro 
outros, o seguinte: 
 

“...... 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO E DO PRAZO 
..... 
Terceira Subcláusula – As instalações relacionadas no ANEXO constituem uma única 
Concessão, podendo ser desmembradas e transferidas para outra Concessionária, atendidas 
as condições estabelecidas pelo PODER CONCEDENETE ou em regulamento da ANEEL. 



 
 
 
Fl. 4 da Nota Técnica n° 0048/2016-SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL, de 12/04/2016 
 
 

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

..... 
Quarta Subcláusula – As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO Objeto deste TERMO ADITIVO 
poderão ser incluídas ou excluídas da REDE BÁSICA ou das DEMAIS INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, de acordo com a determinação do PODER CONCEDENTE, nos termos do 
art. 17 da Lei nº 9074, de 1995, preservada a manutenção do equilíbrio econômico-financiero 
do Contrato. 
.....” 

 
14. Assim, verifica-se que os contratos de concessão de transmissão trazem possibilidade 
expressa para a transferência das DIT para outra concessionária mediante regulamento da ANEEL. 

 
III.2. Obrigação de estabelecer limiar entre transmissão e distribuição com base na função 

 
15. A proposta de transferência das DIT objeto da AP nº 41/2015 adotou o nível de tensão 230 kV 
como fronteira entre as atividades de transmissão e distribuição. Foi estabelecido que instalações com nível 
de tensão igual ou superior a este compõem o sistema de transmissão, enquanto instalações com nível de 
tensão inferior compõem o sistema de distribuição. Procurou-se, portanto, exercer e consolidar o critério já 
estabelecido pela ANEEL na Resolução nº 67/2004, a qual define, no art. 3º9, que integram a Rede Básica 
instalações com tensão igual ou superior a 230 kV, ao mesmo tempo em que o art. 4º, inciso III10, define que 
instalações com tensão inferior a 230 kV não integram a Rede Básica e são classificadas como DIT. Esses 
ativos, de acordo com o art. 5º, § 3º11 da referida norma, devem ser considerados como instalações de 
transmissão do âmbito próprio da distribuição. De forma harmônica, os Procedimentos de Distribuição – 
PRODIST estabelecem, no item 3.4.112, Seção 1.0, Módulo 1, que o sistema de distribuição inclui as 
instalações elétricas em tensão inferior a 230 kV. 
 

                                                   
9 REN nº 67/2004, Art. 3° Integram a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN as Instalações de Transmissão, definidas 
conforme inciso II do artigo anterior, que atendam aos seguintes critérios:  
I – linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e equipamentos de subestação em tensão igual ou superior a 
230 kV; e  
II – transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e terciária inferiores a 230 
kV, bem como as respectivas conexões e demais equipamentos ligados ao terciário, a partir de 1° de julho de 2004. [grifos nossos] 
 
10 REN nº 67/2004, Art. 4° Não integram a Rede Básica e são classificadas como Demais Instalações de Transmissão, as 
Instalações de Transmissão que atendam aos seguintes critérios: 
[...] 
III – linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e equipamentos de subestação, em tensão inferior a 230 kV, 
localizados ou não em subestações integrantes da Rede Básica. [grifos nossos] 
 
11 Art. 5º, § 3° Para fins de acesso de consumidores livres, centrais geradoras, importadores e/ou exportadores de energia, as 
instalações descritas no art. 4°, inciso III, desta Resolução, deverão ser consideradas como instalações de transmissão de âmbito 
próprio da distribuição, vinculadas à área de concessão em que se localizem, devendo a concessionária ou permissionária de 
distribuição local responder pela totalidade dos MUST contratados por esses usuários, visando o rateio a que se refere o parágrafo 
anterior. 
 
12 PRODIST, Módulo 1, Seção 1.1, item 3.4.1 O PRODIST disciplina o relacionamento entre os agentes setoriais no que se refere 
aos sistemas elétricos de distribuição, que incluem todas as redes e linhas de distribuição de energia elétrica em tensão inferior a 
230 kV, seja em baixa tensão (BT), média tensão (MT) ou alta tensão (AT).[grifos nossos] 
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16. Em suas contribuições, a CTEEP questionou tanto a legalidade quanto a conveniência desse 
critério. Sobre a legalidade, a transmissora defende que “o legislador, no Art. 17 da Lei n.º 9.074/1995, quer 
se referir à função que desempenham as instalações de transmissão, como critério para sua classificação, 
uma vez que se atém à destinação destas, ou seja, ao papel que desempenham (‘as que se destinam’)”. 
Assim, na visão da empresa, classificar a atividade de transmissão com base no nível de tensão, conforme 
premissa adotada na elaboração da proposta de minuta de resolução para transferência das DIT, não 
atenderia ao conceito definido no art. 17 da Lei nº 9.074/1995, o qual determina a função das instalações para 
fins de classificação. 

 
17. Ainda conforme a CTEEP, ao operar rede com função sistêmica, a distribuidora estaria 
desviando-se de sua atividade (atendimento ao seu mercado consumidor) para direcionar esforços ao 
atendimento à segurança do SIN. Ao fazê-lo, na visão da CTEEP, a distribuidora estaria exercendo 
ilegalmente a atividade de transmissão, vedada pelo §5º13 do art. 4º da Lei nº 9.074/1995. Portanto, ainda 
segundo interpretação da CTEEP, “a classificação das DIT de acordo com a sua função é [a] que atende aos 
critérios definidos na legislação e, por conseguinte, o princípio da legalidade”. 

 
18. Em outras palavras, a transmissora entende que o art. 17 da Lei nº 9.074/1995 determina que 
a classificação do ativo – se de transmissão ou de distribuição – seja feita com base na função 
desempenhada por ele. Ainda segundo a CTEEP, a função deveria ser proposta pelo ONS e chancelada pela 
ANEEL. 

 
19. Inicialmente cabe destacar que não é verdade que ativos com importância sistêmica devam 
fazer parte do sistema de transmissão, e como tal, somente deveriam ser operados por transmissoras. Por 
essa interpretação, a classificação de ativos seria definida pelo  ONS, de acordo com a função destes ativos 
levando à exclusão e inclusão de ativos em determinadas concessões. Isso seria indesejável na medida em 
que o Operador visa exclusivamente à operação do sistema, não se atentando às questões associadas à 
definição de ativos que compõem determinada concessão, tampouco à definição das atividades de 
distribuição e transmissão, que devem ser definidos regulatoriamente. Além disso, a definição da 
classificação de ativos de distribuição ou transmissão pela função dos ativos seria demasiadamente complexa 
e subjetiva na medida em que permite diferentes interpretações quanto à importância sistêmica de cada ativo. 
Adicionalmente, a função de determinado ativo pode mudar no tempo (critério não perene), gerando 
dificuldades operacionais, contratuais e insegurança regulatória. 

 
20. De todo modo, como a CTEEP embasou sua tese em interpretação do arcabouço legal, a 
PGE também foi instada a se manifestar quanto a essa questão. Assim, por meio do Parecer nº 
786/2015/2015/PFANEEL/PGF/AGU, a PGE opina que “o mero exame do art. 17, da Lei nº 9.074/1995, 
revela que em nenhum momento o legislador impôs que a diferenciação dos ativos que compõem a Rede 
Básica e demais deveria se dar pela função e/ou atividade exercida pelos mesmos. [...] Este regulador optou 
por fazer esta diferenciação com base no nível de tensão. Trata-se de uma opção discricionária que foi 
amparada por razões técnicas e econômicas.” 

 

                                                   
13 Lei nº 9.074/1995, art. 4, §5º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de 
energia elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional – SIN não poderão desenvolver atividades: 

[...] 
        II - de transmissão de energia elétrica; 
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21. Corroborando com o conceito que a ANEEL vem adotando historicamente, a PGE conclui que 
“as DIT, em que pese pertencerem às transmissoras, são instalações classificadas no âmbito do serviço de 
distribuição, motivo pelo qual o seu uso é remunerado por uma tarifa de distribuição [...], não obstante não 
pertencerem às distribuidoras. [...] Por conseguinte, salvo melhor juízo de índole técnica, não deve haver 
qualquer distinção entre as DIT e as redes tipicamente do âmbito da distribuição, bem como a 
regulamentação do uso e do acesso deve ser única.” 

 
22. Nesse aspecto, as áreas técnicas ratificam que cabe ao regulador, dentro da 
discricionariedade que lhe foi legalmente atribuída, estabelecer critérios para diferenciar ativos de distribuição 
e de transmissão, tendo-o feito por meio da Resolução nº 67/2004 ao estabelecer o limiar com base no nível 
de tensão, em particular o valor de 230 kV. 

 
23. Outra conclusão importante é a de que as DIT efetivamente fazem parte do serviço de 
distribuição. Nesse sentido, ao usuário do sistema não deve transparecer diferenciação quando o acesso se 
der em uma DIT ou em uma instalação de propriedade da distribuidora, uma vez que o acesso sempre está 
ocorrendo no sistema de distribuição. Evidentemente, a igualdade no tratamento é limitada pelo regime de 
remuneração estabelecido nos contratos de concessão do proprietário da rede, bem como nos procedimentos 
utilizados para sua expansão.  

 
24. Além da questão legal, a CTEEP questionou a conveniência e oportunidade da possibilidade 
de instalações de interesse sistêmico (não apenas as DIT) serem operadas por distribuidoras.  A transmissora 
entende que as DIT por ela operadas são importantes para o equilíbrio eletro-energético no estado de São 
Paulo, e, portanto, extrapolariam o conceito de distribuição, o qual estaria limitado ao “atendimento de cargas 
que integram a sua área de concessão.” Na visão da empresa, uma distribuidora somente deveria operar 
redes que servissem aos seus usuários. As redes que atendessem a mais de uma distribuidora 
necessariamente deveriam fazer parte do sistema de transmissão, independente do nível de tensão. 

 
25. O argumento da empresa baseia-se no fato de que a distribuidora tenderia a “dar prioridade 
ao atendimento de seu mercado consumidor em detrimento de alguma ação, investimento ou atividade 
relacionada ao SIN ou ao atendimento de outra área de concessão, o que pode afetar a segurança do 
sistema e sua operação de forma integrada ou otimizada”14.  

 
26. Todavia, essa tese não encontra sustentação. A atividade desempenhada por uma 
distribuidora não se resume a atender exclusivamente ao seu mercado, recebendo passivamente energia do 
sistema de transmissão. As distribuidoras operam em um sistema interligado, em que há energia sendo 
gerada, consumida e transmitida por seus ativos, exigindo operação unificada com demais empresas. Na 
visão da CTEEP, a distribuidora estaria alheia ao sistema que a rodeia, exercendo papel exclusivamente 
passivo, o que não corresponde à prática. Logo, não se sustenta a tese de atendimento exclusivo do mercado 
pela distribuidora, ignorando assim o papel ativo que essas empresas têm na operação e estabilidade de todo 
o sistema interligado. 
 
27. Com a transferência das DIT, as distribuidoras não estariam mudando seu papel nesse 

                                                   
14 Item 72 da contribuição da CTEEP. 
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cenário, mas, pelo contrário, assumindo uma atividade que o modelo atualmente adotado lhes atribui15. De 
fato, o arcabouço regulatório atribui às distribuidoras a responsabilidade por participar no planejamento 
setorial, bem como por implantar as novas linhas e subestações recomendadas nas respectivas áreas de 
concessão. Tais instalações tem o objetivo de minimizar os custos de expansão e de operação do SIN e 
promover a utilização racional dos sistemas existentes, sendo, portanto, determinados pelo planejamento 
setorial. 

 
28. Por razões históricas, entretanto, algumas transmissoras estão desempenhando atividades do 
âmbito da distribuição ao operar ativos em nível de tensão inferior a 230 kV. Portanto, há de se ter em mente 
que as distribuidoras não invadiriam as atribuições das transmissoras ao operar as DIT, mas as transmissoras 
é que acabam por desenvolver atividades típicas do âmbito de distribuição de energia quando detém esse 
tipo de instalação. 

 
29. Ressalta-se novamente que obras de importância sistêmica são determinativas, conforme 
ditames do planejamento centralizado e a regulação vigente. Caso a possibilidade aventada pela CTEEP 
fosse válida, as distribuidoras tenderiam a atrasar obras úteis ao SIN, priorizando investimentos em sua 
própria área de concessão. Todavia, isso não se verifica na realidade. Em abril de 2015, a SRD fez um 
levantamento da situação das obras de interesse sistêmico no sistema de distribuição constantes do PAR 
2015-2017. Na ocasião, apesar da quantidade expressiva de obras previstas (243), apenas em 6 casos houve 
necessidade de diligência por parte da ANEEL, os quais foram endereçados de forma satisfatória. Portanto, 
avalia-se que o problema levantado pela CTEEP não é generalizado, mas sim pontual. 

 
30. Também convém destacar que a operação de ativos essenciais ao bom funcionamento do 
SIN é realizada pelo ONS, independente do nível de tensão (se acima ou abaixo de 230 kV) ou do seu 
proprietário (se transmissora ou distribuidora). Assim, o Operador não enxerga proprietários, apenas a 
importância sistêmica do ativo. Portanto, também é insustentável a ideia proposta pela CTEEP que as 
distribuidoras não teriam incentivo para operar ativos importantes ao SIN. 

 
31. Desse modo, entende-se que as alegações de cunho técnico apresentadas pela CTEEP 
resumem-se a hipóteses, desprovidas de fundamento. Após avaliação das contribuições técnicas que dizem 
respeito ao conceito de estabelecer o limiar de 230 kV entre os serviços de transmissão e distribuição, 
entende-se que deve ser mantido o critério consagrado na Resolução nº 67/2004, não havendo razão para 
adoção de outro. 

 
 

                                                   
15 REN 68/2004 Art. 2º O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, em sua proposta anual de ampliações e reforços na Rede 
Básica do Sistema Interligado Nacional – SIN, deverá incluir: 
I – as ampliações e reforços nas Demais Instalações de Transmissão, definidas conforme Resolução Normativa n° 67, de 8 de 
junho de 2004; e  
II – as novas linhas de transmissão e subestações de âmbito próprio de concessionária ou permissionária de distribuição, cuja 
implementação seja necessária para minimizar os custos de expansão e de operação do SIN e promover a utilização racional dos 
sistemas existentes. 
§ 1° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá participar da elaboração da proposta a que se refere o “caput”, 
cabendo-lhe implementar e fazer cumprir, na respectiva área de atuação, as recomendações técnicas e administrativas emanadas 
do planejamento setorial. 
[...] 
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32. Desse modo, conclui-se que não há obrigação legal nem razão técnica para estabelecer o 
limiar pela função dos ativos. Assim, corrobora-se com o entendimento de que o nível de tensão em 230 kV 
divide adequadamente as atividades de distribuição e transmissão. Consequentemente, as DIT fazem parte 
do serviço público de distribuição, e como tal, devem ter as mesmas regras de conexão e uso, resguardadas 
as diferenças de cunho econômico-financeiro previstas nos contratos de concessão. 

 
III.3. Conveniência e oportunidade de transferir as DIT 

 
33. Quanto à natureza das instalações, na proposta submetida à AP, as DIT foram divididas em 
três tipos: linhas de distribuição, SE DIT (com o maior nível de tensão inferior a 230 kV), e SE RBF (com nível 
de tensão primária igual ou superior a 230 kV). 
 
34. De modo resumido, a proposta inicial da ANEEL foi para que as transferências se dessem da 
seguinte forma: 

 SE DIT: todos os ativos na subestação seriam transferidos para distribuidora detentora da 
área de concessão onde se localiza a subestação; 

 SE RBF: os ativos com tensão inferior a 230 kV seriam transferidos para a distribuidora 
detentora da área de concessão onde se localiza a subestação, com exceção dos 
barramentos secundário e terciário do transformador de fronteira e das entradas de linha a ele 
conectadas (que não seriam transferidos); 

 Linhas de distribuição: inteiramente transferidas para uma distribuidora, buscando manter o 
princípio de que o acessante detém os ativos à jusante do ponto de conexão. 

 
35. Além disso, as entradas de linha referentes a acesso de distribuidora, em SE DIT ou em SE 
RBF, pertenceriam à distribuidora acessante. 
 
36. Sobre as SE RBF, na configuração proposta, necessariamente haveria pelo menos dois 
proprietários de ativos dentro da subestação: transmissora responsável pelos ativos com tensão superior a 
230 kV e distribuidora pelos demais. Diversas contribuições trataram da inconveniência de dividir a instalação 
entre dois agentes. 

 
37. A Abrace entende haver diversos riscos associados à confiabilidade das SE RBF na 
configuração proposta, que tornaria a operação e manutenção complexa e improdutiva. Nessa mesma linha, 
a Cemig também crê haver riscos à confiabilidade do sistema e à segurança das pessoas, além de ir contra a 
modicidade tarifária na medida em que se exigiria duplicação de equipamentos de comando e controle. A 
CEEE-GT ressalta que a existência de um único agente traz vantagens econômicas e facilita a operação da 
SE RBF. 

 
38. Ainda que seja comum as distribuidoras deterem os setores com tensão de tensão abaixo de 
230 kV nas SE RBF mais novas sem que os problemas apontados nas contribuições ocorram, entende-se ser 
prudente manter a situação atual das SE RBF. Isso porque nem todas as SE RBF mais antigas encontram-se 
preparadas para a separação, de modo que a transferência, na forma inicialmente proposta, poderia exigir 
investimentos e aumentar a complexidade e o risco operativo. Portanto, tendo em vista as considerações 
apresentadas pelos agentes, conclui-se que não é recomendável a transferência de ativos nas SE RBF às 
distribuidoras. 
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39. Várias outras contribuições trataram de definir se determinados equipamentos (capacitores, 
transformadores de aterramento, interligação de barramento, barramentos, etc) deveriam permanecer com a 
transmissora ou serem transferidos à distribuidora nas SE RBF. Todavia, considerando a recomendação para 
que não haja transferências nas SE RBF, também não se recomenda a transferência desses equipamentos. 
 
40. Quanto às demais DIT, na proposta que foi levada à AP, a transferência foi sugerida, 
resumidamente, por três motivadores: dificuldades com o planejamento, alto custo operacional e regras de 
conexão diferentes. O primeiro diz respeito aos problemas relacionados com a expansão das DIT. Por serem 
instalações de transmissoras, o planejamento de expansão das DIT é centralizado e mais moroso. Todavia, 
como essas instalações desempenham função de distribuição, é necessário um maior dinamismo e 
celeridade de sua expansão, de modo a acompanhar o ritmo demandado pelo sistema de distribuição. Além 
disso, por escolha do planejamento centralizado, não se autorizam ampliações de DIT. 

 
41. Outra dificuldade associada às DIT está relacionada com a perda de escala de transmissoras 
em operar esses ativos. Como não faz parte da maioria das transmissoras operar ativos em níveis de tensão 
mais baixos (inferior a 230 kV), as transmissoras se veem obrigadas a contratar mão-de-obra específica e 
comprar equipamentos sem ganhos de escala para operar, manter e reforçar essas DIT. Em alguns casos, a 
transmissora contrata a própria distribuidora atendida pela DIT para dar um primeiro atendimento nas 
subestações de tensão inferior a 230 kV. 

 
42. Por fim, o terceiro problema relacionado às DIT diz respeito à quebra de isonomia quanto aos 
acessantes do sistema de distribuição. Por serem instalações de transmissoras, as DIT têm regras 
diferenciadas de conexão, definidas na REN 68/2004 e no Módulo 3 dos Procedimentos de Rede, 
normalmente, com padrões superiores aos empregados na distribuição. Desse modo, apesar de também 
estarem no âmbito da distribuição, os agentes que se conectam em DIT recebem tratamento diferente ao que 
é dado aos seus semelhantes simplesmente por estarem em instalações de propriedade de uma 
transmissora, sem motivação técnica aparente. 

 
43. Algumas contribuições elogiaram o equacionamento desses problemas promovido pelas 
transferências das DIT. A Abrace afirma que a ação poderia agilizar investimentos em expansão e em 
reforços, além de garantir isonomia dos processos com as distribuidoras. O Grupo AES Brasil corrobora que a 
transferência das DIT representará vantagens ao consumidor final. A distribuidora Elektro também defende 
que se determine a transferência das DIT, o que, a seu ver, melhoraria a operação do sistema de distribuição 
e o atendimento ao usuário final. O Grupo Energisa pondera que a única forma de solucionar os problemas 
ocasionados pelas DIT é a sua transferência às distribuidoras. 

 
44. Por outro lado, a CTEEP questiona a forma com que as justificativas acima elencadas foram 
apresentadas para motivar a transferência das DIT. A empresa defende um estudo mais aprofundado, em 
vista da complexidade do assunto. A distribuidora CEB entende que a ANEEL deve avaliar se transferência 
não oneraria ainda mais as tarifas, além de criar dificuldades de operação e manutenção. A CEEE-GT prevê 
que os custos decorrentes das transferências superam eventuais benefícios, de modo que a ação traria 
prejuízos à sociedade em benefício das distribuidoras. O Grupo Cemig, em entendimento compartilhado pelo 
grupo Taesa, se manifestou contrariamente às transferências sob alegação de que haveria redução da 
capacidade de investimento das transmissoras em novos investimentos e em função do momento de 
renovação das concessões de distribuição. 
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45. Avaliando os argumentos trazidos na AP, corrobora-se com as contribuições no sentido de 
que se faz necessário quantificar os problemas acima elencados. A mera existência desses problemas não é 
suficiente para promover a transferência das DIT, sendo preciso avaliar se os benefícios de mitiga-los 
superam os custos das transferências, conforme avaliação a seguir. 

 
III.3.1 Dificuldades com a expansão de instalações 

 
46. Um inconveniente que pode, em princípio, ser atribuído à existência das DIT advém da 
ocorrência frequente de obras de interesse sistêmico em instalações de responsabilidade de distribuidoras 
que estejam próximas ou que pertençam ao mesmo sistema de DIT. A existência de uma solução via 
instalações de transmissora pode, em alguns casos, ser economicamente mais interessante à distribuidora, 
que nesse caso, tenderia a evitar essa responsabilidade. 
 
47. A inexistência das DIT, neste caso, evitaria esta situação. Entende-se, no entanto, que esse 
fato não é suficiente para motivar, isoladamente, a transferência das DIT.  
 
III.3.2 Diferença das regras de conexão aos acessantes do sistema de distribuição 

 
48. Outra questão diz respeito à igualdade de tratamento entre o usuário que acessa DIT e o que 
acessa instalação de propriedade de distribuidora. Apesar de ambos estarem acessando o sistema de 
distribuição (em tensão inferior a 230 kV), os acessantes em DIT sujeitam-se a regras diferenciadas de 
conexão em função de o proprietário da instalação conectada ser de uma transmissora. 
 
49. O acesso em instalações de distribuidora é regido pela Resolução Normativa nº 506/2012, 
enquanto que o em DIT, pela Resolução nº 68/2004. Avaliando essas duas normas, conclui-se que as 
diferenças principais dizem respeito aos custos, procedimentos e prazos de conexão. 

 
50. De fato, a transferência asseguraria o tratamento igualitário entre os acessantes, uma vez que 
o acesso ao sistema de distribuição necessariamente dar-se-ia em instalação de propriedade de distribuidora. 
Todavia, o fato de haver tratamento diferenciado não é motivador para promover a transferência das 
instalações. 

 
51. Não faria sentido impor os custos associados à transferência das DIT para que os acessantes 
de DIT tivessem os mesmos prazos e custos de conexão que os acessantes em instalações de distribuidoras. 
Seria desproporcional para o tamanho do problema, uma vez que se podem buscar outras formas de mitigar 
o problema, que seria resolvido com a transferência das DIT, mas não é motivador suficientemente forte para 
isso. 

 
52. Para entender que outras soluções seriam essas, é preciso primeiramente aprofundar os 
estudos para apurar todas as diferenças entre as regras de conexão, quantificando o impacto de cada uma 
delas ao acessante. Considerando que isso exige grande esforço das áreas técnicas e que esse não é objeto 
principal do processo ora tratado, avalia-se que tal estudo seria mais bem realizado no âmbito de um 
processo específico.  
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53. Assim, sugere-se que, no âmbito de um processo próprio, se avalie a necessidade de unificar 
as regras de acesso ao sistema de distribuição, dando tratamento o máximo igualitário possível para os 
acessantes em instalações de distribuidora e em DIT. 

 
III.3.3 Efeito econômico da transferência das DIT 

 
54. O efeito econômico da transferência das DIT para as distribuidoras depende de, pelo menos, 
dois fatores. O primeiro é o “efeito especialização”. Como a maioria das transmissoras concentra suas 
atividades em ativos com tensão igual ou superior a 230 kV, a operação das DIT, em tensão de distribuição, 
faz com que as transmissoras precisem contratar mão de obra e adquirir equipamentos específicos para 
níveis de tensão mais baixos em quantidade reduzida. No entanto, pode-se argumentar também, em sentido 
contrário, que a maior parte dos ativos operados pelas distribuidoras são redes de distribuição e 
equipamentos de nível tensão inferior aos das DIT.  
 
55. Um segundo é o “efeito escala”. A distribuidora que receberá as DIT e as transmissoras que 
hoje opera esses ativos possuem hoje uma determinada escala de operação. Se é verdade, como prevê a 
teoria, que ambos os negócios possuem economias de escala, é possível afirmar que os custos operacionais 
incrementais associados a esses ativos são menores que os custos operacionais médios em ambas as 
atividades. A transferência promoverá um ganho de escala se os custos incrementais desses ativos na 
distribuidora forem menores que os custos incrementais na transmissora. Ou seja, depende do nível de 
ganhos de escala em ambas as atividades. 

 
56. A questão é, então, empírica. Os modelos de estimativa de custos eficientes atualmente 
adotados pela ANEEL na regulação econômica dos dois setores são diferentes e não permitem realizar essa 
comparação. Os modelos não permitem inferir os custos operacionais que teriam as distribuidoras com esses 
ativos. A razão principal é que os modelos calculam custos operacionais com base em parâmetros 
especialmente designados para cada ambiente. Na transmissão, o custo operacional eficiente é estabelecido 
com base em três parâmetros (quilometragem de rede, quantidade de módulos e MVA de transformação). Já 
na distribuição, são utilizadas sete variáveis (quilometragem de rede subterrânea, quilometragem de rede 
aérea de baixa e média tensão, quilometragem de rede aérea em alta tensão, quantidade de unidades 
consumidoras, mercado, qualidade e perdas não técnicas). Logo, a comparação estaria embasada em 
resultados de dois modelos diferentes, ajustados para parâmetros distintos e desenvolvidos para outra 
finalidade. Os modelos de ambos os setores deverão ser adaptados a essa nova realidade. 
 
III.3.4. DIT Exclusivas 

 
57. Ainda que não seja possível concluir, nesse momento, acerca da viabilidade da transferência 
de todas as DIT, sendo mais prudente manter a situação atual, é possível elencar um conjunto de DIT cuja 
transferência julga-se possível. As DIT exclusivas são instalações de distribuição, construídas com o intuito 
de atender a uma única distribuidora, que é a responsável pela sua remuneração. Trata-se de instalações 
através das quais as transmissoras prestam serviço de distribuição a uma única distribuidora. 
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58. Ao avaliar as contribuições, não se encontram argumentos que contrariem a transferência 
desse tipo particular de DIT, uma vez que as contribuições contrárias focaram em ativos com importância 
sistêmica para a Rede Básica. Talvez isso tenha ocorrido pelo fato de a proposta inicial ter sido muito 
abrangente (transferir todas as DIT), de modo que a discussão foi focada em questões conceituais e nas DIT 
compartilhadas, que são a maioria. Em outras palavras, considerando a baixa quantidade dos ativos 
caracterizados como DIT exclusivas e o pouco impacto de sua transferência, a discussão sobre a 
transferência desses ativos pode ter se tornado secundária em uma AP com escopo mais abrangente. 
 
59. Em termos de números absolutos, as DIT exclusivas são minoria, representando 40 das 118 
SE DIT (34%) e 102 das 288 linhas de distribuição DIT (35%). Para algumas distribuidoras, as DIT exclusivas 
representam quase a totalidade das DIT que as atendem (é o caso da Ampla, Celesc e Light, por exemplo). 
Já em algumas regiões com redes malhadas, a grande maioria das DIT são compartilhadas, como no estado 
de São Paulo, onde as DIT exclusivas representam menos de 10% dos ativos. 

 
60. As DIT exclusivas diferenciam-se das demais por questões conceituais e pelo fato de os ônus 
das transferências serem consideravelmente mitigados para esse conjunto de instalações. No campo 
conceitual, é difícil sustentar que uma transmissora preste serviço de distribuição a uma distribuidora. A 
atividade de distribuição é um monopólio natural em função dos investimentos necessários à sua prestação 
serem muito elevados, com custos marginais baixos, sendo necessários ativos dedicados. Nesse cenário, a 
existência de um único prestador produz economia de escala e maior eficiência econômica. Por tal razão, 
obrigam-se todos os usuários de determinada área geográfica contratar acesso com um único prestador de 
serviço de distribuição (distribuidora). 

 
61. Se, ao prestar o serviço, a distribuidora depende de outro ente também prestador do mesmo 
serviço de distribuição (transmissora através das DIT), há um afastamento do ponto de melhor eficiência 
econômica, em tese. Com as DIT exclusivas, esse problema conceitual acentua-se. Se, por alguma razão 
histórica, essas instalações permaneceram sob responsabilidade das transmissoras, não se vê motivo para 
assim manter atualmente.  

 
62. Além disso, a atividade de transmissão consiste em operar ativos pelos quais transitam 
grandes blocos de energia e níveis de tensão mais elevados. Também se afasta da melhor eficiência 
operacional quando essas empresas distribuem energia em blocos reduzidos de energia para uma única 
distribuidora. Ou seja, não justifica que a transmissora opere instalações de distribuição cuja usuária é uma 
distribuidora. 

 
63. Considerando que o custo de transferência desses ativos é baixo e que não há potencial de 
impacto negativo às transmissoras que os cederem ou às distribuidoras que os receberem, não se vê razão 
para se manter a distorção que as DIT exclusivas provocam. 

 
64. No entanto, é muito importante avaliar as considerações dos agentes sobre a transferência 
das DIT exclusivas, uma vez que as discussões até o presente momento não focaram nelas. Desse modo, se 
propõe uma nova fase da AP para que os agentes possam se manifestar sobre a transferência das DIT 
exclusivas. O detalhamento e proposta e dos impactos previstos estão descritos adiante desta Nota Técnica. 
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III.4. Alternativas de regulamentação 
 

65. A análise das contribuições levou à conclusão de que ainda há dúvidas sobre as vantagens 
da transferência de todas as DIT, como se propôs inicialmente. Todavia, dentre elas, há um conjunto de 
instalações (DIT exclusivas) em que se vê vantagem em transferir, por concentrar os benefícios conceituais 
levantados na proposta inicial sem apresentar os problemas antes relatados. 
 
66. As contribuições da Abrate, Eletrosul e CTEEP propuseram que a transferência se desse por 
acordo entre as partes, e não de forma compulsória. Em outras palavras, esses agentes opinam por manter a 
situação atual, acrescida da publicação de um regulamento que disciplinaria condições gerais para as 
transferências acordadas. O regulamento proposto pelos agentes traria condições genéricas, deixando o 
processo menos rígido, a cargo do acordo firmado entre distribuidora e transmissora. Essa nova 
regulamentação limitar-se-ia a trazer as condições desse acordo, tratamento contábil dos ativos e 
necessidade de adequações contratuais e dos sistemas de medição. 

 
67. Derivada dessa alternativa surge outra: não emitir qualquer regulamento tratando da 
transferência das DIT. Essa opção implicaria em tratar eventuais transferências de DIT a cada caso 
individualmente.  

 
68. Desse modo, três alternativas são postas para avaliação nesse segundo momento: 

 Alternativa 1: transferir compulsoriamente apenas as DIT exclusivas; 
 Alternativa 2: emitir regulamento para disciplinar as transferências acordadas entre os 

agentes, sem transferências compulsórias; ou 
 Alternativa 3: não emitir regulamento, e tratar cada caso concreto individualmente. 

 
69. Em uma análise inicial, já se descarta a segunda alternativa, proposta pelos interessados na 
AP. Tendo em vista que hoje os agentes já podem propor à ANEEL a transferência acordada das DIT e que 
poucos assim fizeram em mais de 18 anos, não há razão para esperar uma mudança de comportamento dos 
agentes. Nesse cenário, a norma proposta pela Abrate, Eletrosul e CTEEP seria pouco ou nunca utilizada. 
Assim, dentre as três alternativas, a segunda mostra-se a menos atrativa. 
 
70. Para avaliar a primeira alternativa, é necessário prever os impactos de sua aplicação. A 
tabela abaixo demonstra a quantidade de subestações e quilometragem de linha a ser incorporada por cada 
distribuidora, bem como a estimativa de RAP que deixaria de ser paga e a estimativa de indenização a ser 
paga às transmissoras. 
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Tabela 1: Impactos da nova proposta sobre as distribuidoras. 

Distribuidora Quantidade 
SE 

Km de linha Redução na RAP 
anual paga16 

Indenização17 
estimada a pagar 69 kV 88 kV 138 kV 

AES Sul 2 4,6 0,0 221,3  R$     5.910.083,40   R$                           -   
Ampla 4 0,0 0,0 479,0  R$     8.265.357,83   R$                           -   
Caiuá 0 0,0 7,1 2,5  R$         132.982,56   R$                           -   
CEEE-D 1 4,3 0,0 0,0  R$         666.826,58   R$     2.807.482,37  
Celesc 8 0,0 0,0 754,4  R$   23.255.707,15   R$   44.392.233,76  
Celpa 2 2,3 0,0 214,2  R$     3.181.075,37   R$                           -   
Celpe 0 3,1 0,0 0,0  R$           29.072,92   R$                           -   
Cemig-D 0 0,0 0,0 58,7  R$           85.095,38   R$        434.175,84  
Coelba 2 7,0 0,0 0,0  R$         842.856,56   R$     7.228.027,54  
Copel-D 0 9,2 0,0 0,0  R$         168.485,60   R$                           -   
CPFL Jaguari 1 0,0 0,0 0,0  R$         673.854,05   R$                           -   
CPFL Leste 2 0,0 0,0 78,6  R$     1.904.399,30   R$                           -   
CPFL Mococa 1 0,0 0,0 14,7  R$         928.240,74   R$                           -   
CPFL Paulista 1 0,0 0,0 0,1  R$         571.700,49   R$                           -   
CPFL Santa 0 0,0 51,8 0,0  R$     1.691.113,26   R$                           -   
CPFL Sul 1 0,0 4,5 0,0  R$         748.812,33   R$                           -   
EDEVP 1 0,0 82,1 77,5  R$     1.748.158,33   R$                           -   
Elektro 6 1,4 15,9 605,2  R$   15.622.026,77   R$                           -   
EMS 4 0,0 0,0 449,7  R$   17.140.949,33   R$          99.221,02  
Escelsa 0 0,0 0,0 106,0  R$     1.054.579,26   R$                           -   
Light-D 0 0,0 0,0 296,5  R$     5.837.635,03   R$   29.371.520,56  
RGE 4 51,4 0,0 241,1  R$     8.179.420,38   R$   12.696.596,33  
TOTAL 40 83,3 161,2 3.599,3  R$   98.638.432,62   R$  97.029.257,42  

 
71. Quanto às transmissoras, os ativos a serem cedidos, e a redução na RAP e a indenização a 
receber estão demonstradas a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
16 Ciclo 2014-2015. 
17 Refere-se ao campo investimento no SIGET para instalações após MP nº 579/2012, sem descontar a depreciação. Não é o valor 
a ser indenizado, apenas uma estimativa. 
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Tabela 2: Impacto da nova proposta sobre as transmissoras 

Transmissora Quantidade 
SE 

Km de linha Redução na RAP 
anual recebida18 

Indenização19 
estimada a receber 69 kV 88 kV 138 kV 

CEEE-GT 6 60,2 0,0 462,4  R$   11.598.437,57   R$   15.504.078,70  
CEMIG-GT 0 0,0 0,0 58,7  R$           85.095,38   R$         434.175,84  
CHESF 2 10,1 0,0 0,0  R$         871.929,48   R$     7.228.027,54  
COPEL-GT 0 9,2 0,0 0,0  R$         168.485,60   R$                           -    
CTEEP 13 1,4 161,2 778,5  R$   24.021.287,83   R$                           -    
ELETRONORTE 2 2,3 0,0 214,2  R$     3.181.075,37   R$                           -    
ELETROSUL 12 0,0 0,0 1.204,1  R$   43.386.783,91   R$   44.392.233,76  
FURNAS 4 0,0 0,0 881,5  R$   15.157.572,12   R$   29.371.520,56  
PPTE 1 0,0 0,0 0,0  R$         167.765,36   R$           99.221,02  
TOTAL 40 83,3 161,2 3.599,3  R$   98.638.432,62   R$   97.029.257,42  

 
72. A distribuidora mais impactada seria a Celesc, para a qual não há grande comprometimento 
de seu investimento. Quanto às transmissoras, a Eletrosul mostra-se a maior afetada, mas também de forma 
bem limitada. 
 
73. Abaixo, as tabelas comparam os impactos da primeira alternativa (transferir 
compulsoriamente apenas as DIT exclusivas), em relação a proposta levada à AP. 

 
Tabela 3: Comparação entre a nova e a proposta anterior sobre as distribuidoras. 

Distribuidora 
 Km de Rede   Valor a ser indenizado  

Proposta 
inicial 

Nova 
proposta Proposta inicial Nova proposta 

AES Sul 336,8 225,8  R$         38.387.955,38   R$                                 -    
Ampla 584,0 479,0  R$            5.182.238,48   R$                                 -    
Caiuá 62,1 9,6  R$            9.879.977,36   R$                                 -    
CEEE-D 85,7 4,3  R$         64.863.388,66   R$            2.807.482,37  
Celesc 766,0 754,4  R$         75.712.820,41   R$         44.392.233,76  
Celpa 232,1 216,5  R$         43.131.018,08   R$                                 -    
Celpe 30,1 3,1  R$         19.305.882,68   R$                                 -    
Cemig-D 58,8 58,7  R$         73.292.926,07   R$               434.175,84  
Coelba 249,7 7,0  R$       102.527.347,65   R$            7.228.027,54  
Copel-D 15,3 9,2  R$         73.198.136,61   
CPFL Leste 129,6 78,6  R$                                 -     R$                                 -    
CPFL Mococa 124,4 14,7  R$               172.649,66   R$                                 -    
CPFL Paulista 1.032,9 0,1  R$       174.658.332,37   R$                                 -    
CPFL Santa 416,3 51,8  R$            9.204.940,89   R$                                 -    

                                                   
18 Ciclo 2014-2015. 
19 Refere-se ao campo investimento no SIGET para instalações após MP nº 579/2012, sem descontar a depreciação. Não é o valor 
a ser indenizado, apenas uma estimativa. 
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CPFL Sul 183,2 4,5  R$         11.852.772,94   R$                                 -    
EDEVP 693,5 159,5  R$         14.193.341,28   R$                                 -    
Elektro 3.603,5 622,5  R$       140.366.935,53   R$                                 -    
EMS 716,7 449,7  R$         36.928.573,91   R$                  99.221,02  
Escelsa 106,0 106,0  R$         20.469.245,32   R$                                 -    
Light-D 469,5 296,5  R$       116.799.712,40   R$         29.371.520,56  
RGE 413,0 292,5  R$         43.903.314,43   R$         12.696.596,33  
Demais distribuidoras 2.209,2 0,0 R$        428.293.115,73  
TOTAL 12.518,4 3.843,8  R$   1.502.324.625,84   R$         97.029.257,42  

 
Tabela 4: Comparação entre a nova e a proposta anterior sobre as transmissoras. 

Transmissora 
Indenização RAP  das instalações transferidas 

Proposta inicial Nova proposta Proposta inicial Nova proposta 
CEEE-GT  R$   103.385.537,34   R$     15.504.078,70   R$     74.411.586,21   R$     11.598.437,57  
CEMIG-GT  R$     30.417.083,16   R$          434.175,84   R$     22.150.661,93   R$             85.095,38  
CHESF  R$   158.822.699,81   R$       7.228.027,54   R$     74.320.801,96   R$          871.929,48  
COPEL-GT  R$     37.332.190,09    R$     11.402.264,76   R$          168.485,60  
CTEEP  R$   350.360.921,53    R$   239.193.212,24   R$     24.021.287,83  
ELETRONORTE  R$     46.695.027,50    R$     19.904.800,94   R$       3.181.075,37  
ELETROSUL  R$     64.435.248,82   R$     44.392.233,76   R$     59.245.459,41   R$     43.386.783,91  
FURNAS  R$   134.030.473,66   R$     29.371.520,56   R$     53.459.498,29   R$     15.157.572,12  
PPTE  R$             99.221,02   R$             99.221,02   R$          161.143,09   R$          167.765,36  
Demais transmissoras R$    576.746.222,91  R$     74.189.811,26  
TOTAL R$ 1.502.324.625,84 R$      97.029.257,42 R$   628.439.240,09 R$      98.638.432,62 

 
74. Na proposta inicial, estava-se discutindo a transferência de 118 SE DIT, ativos em 385 SE 
RBF e 164 linhas de distribuição, que totalizavam 12,5 mil km de redes. As transferências envolviam uma 
RAP anual de cerca de R$ 630 milhões, e geraria aproximadamente R$ 1,5 bilhão em indenizações por 
investimentos não amortizados. 

 
75. A nova proposta é bem menos abrangente, envolve 40 SE DIT, nenhuma SE RBF e 101 
linhas de distribuição, que somam pouco mais de 3,8 mil km de redes. A RAP anual é cerca de R$ 99 
milhões, e a indenização, pouco mais de R$ 97 milhões. 
 
76. Das planilhas acima, nota-se que a alternativa de promover a transferência compulsória das 
DIT exclusivas não apresenta impactos financeiros significativos para nenhuma empresa individualmente, ao 
contrário da proposta inicial. Portanto, o aspecto financeiro não se mostra uma barreira à sua execução. 
Tendo isso em vista, entende-se ser essa a melhor alternativa. 

 
77. Com base no arcabouço normativo vigente, com o modelo de definição das atividades de 
transmissão e distribuição com base na tensão e na utilidade dessas instalações, é ilógico que elas 
permaneçam com transmissoras. Assim, em nome da razoabilidade conceitual, se entende necessário 
transferir as DIT exclusivas para as distribuidoras. 
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78. Ainda que menos abrangente que a proposta inicial, a transferência compulsória das DIT 
exclusivas causa impactos em determinados agentes setoriais. Desse modo, é válido que hajam 
contribuições no sentido de ratificar ou apresentar contrarrazões para a nova proposta ora tratada. 

 
79. Adicionalmente, considerando que a maior parcela das DIT não seria objeto de transferência 
compulsória na nova proposta, pode ser pertinente que se avalie, no âmbito de um processo específico, a 
necessidade de se aprimorar o incentivo à continuidade do serviço prestado por estas instalações. 
Atualmente, o mecanismo é o mesmo de outros ativos de distribuição (indicadores DIC e FIC), o que pode ser 
menos eficaz em se tratando de ativos sob responsabilidade de transmissoras, cuja forma de remuneração é 
diferente.   

 
III.5. Nova proposta de transferência das DIT 

 
80. Após análise das contribuições da AP e conforme razões já expostas, avalia-se conveniente 
que as DIT nas SE RBF e as DIT compartilhadas permaneçam, por ora, sob propriedade das transmissoras. 
Ainda que se possa estar impondo um custo de O&M maior à sociedade com a existência das DIT, os 
modelos de cálculo de custos de O&M de distribuição e transmissão hoje existentes impedem afirmar se o 
eventual ganho com redução desse custo supera os ônus envolvidos nas transferências. Assim sendo, é mais 
prudente manter a situação atual até que se tenham condições de fazer tal comparação com um grau 
aceitável de certeza. Já quanto as DIT exclusivas, mantém-se o entendimento de que essas instalações 
sejam operadas e de propriedade das distribuidoras. 
 
81. Nota-se redução significativa do impacto em todas as empresas envolvidas nas 
transferências. Tendo em vista os valores diminutos, não se esperam desequilíbrios nas concessões de 
transmissão e distribuição em decorrência das transferências ora propostas. De qualquer modo, uma nova 
rodada de contribuições é útil para que os agentes possam opinar sobre esses impactos. 
 
82. Além dos impactos relacionados à redução de RAP e indenizações, a proposta anterior 
implicaria na recontratação de MUST na forma de MUSD com a nova proprietária do ativo após a 
transferência. Todavia, nessa nova proposta, esse efeito inexiste, uma vez que os ativos transferidos são os 
acessados diretamente por uma única distribuidora. 

 
83. Quanto à forma de indenização, na proposta inicial, os valores necessários para indenização 
não eram suficientes para comprometer a capacidade de investimento das distribuidoras. Na nova proposta, 
em que o montante a ser indenizado é representa 6,5% do da proposta inicial, o problema de 
comprometimento da capacidade de investimento torna-se irrisório. 

 
84. Do mesmo modo, as contribuições relacionadas aos impactos tarifários na distribuição, bem 
como aos eventuais desequilíbrios econômicos financeiros das transmissoras perdem objeto com a nova 
proposta. Essas contribuições foram feitas com base na proposta inicial, que provocava grandes mudanças 
nas empresas. Considerando que a nova proposta é bem menos abrangente, os problemas apontados nas 
contribuições são significantemente mitigados. 

 
85. Em outras palavras, a nova proposta não implica em mudanças operacionais ou financeiras 
profundas para as distribuidoras e transmissoras envolvidas, de modo que não se espera ocorrer muitos dos 
problemas apontados pelas contribuições ou previstos na proposta inicial. 
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86. Outras questões relacionadas com a transferência das DIT, em face da nova proposta e das 
contribuições recebidas, são discutidas a seguir. 

 
III.6. Demais questões associadas às transferências das DIT 

 
87. Ainda que a nova proposta seja substancialmente diferente da inicial, é válido estudar as 
contribuições apresentadas na AP no sentido de aperfeiçoar essa nova proposta. Desse modo, a seguir faz-
se uma avaliação de alguns temas abordados pelos contribuintes. 
 
III.6.1 Prazo para incorporação 
 
88. A nova proposta trata da transferência de cerca de um terço das instalações, em relação ao 
que tinha sido proposto na abertura da AP. Na oportunidade, tinha-se sugerido um prazo de 3 anos para a 
transferência. 
 
89. As contribuições da Ampla e Coelce sugeriram que as transferências coincidissem com os 
ciclos de revisão de cada distribuidora. Assim fazendo, as distribuidoras poderiam gerenciar, dentro do ciclo 
de faturamento, o momento em que as DIT seriam incorporadas, considerando o tempo necessário para 
reconhecimento tarifário do investimento em indenizações e dos custos de O&M. 

 
90. A adoção dessa solução mitiga diversos efeitos supostamente prejudiciais apontados pelas 
distribuidoras nas contribuições. Na AP, as distribuidoras reclamaram da possibilidade de operar os ativos 
sem reconhecimento tarifário dos custos de O&M, que seriam estabelecidos apenas na revisão tarifária 
subsequente à incorporação. Apesar de essa possibilidade já existir em ativos construídos ou incorporados 
ao longo do ciclo tarifário, as empresas alegaram que a proposta inicial retiraria a capacidade de gerenciar o 
momento da incorporação do ativo no sentido de minimizar as perdas com os custos de operação ainda não 
cobertos pela tarifa. 
 
91. Com a possibilidade de vincular a incorporação à data de revisão da distribuidora, isso estaria 
resolvido. A incorporação se daria no momento em que os custos operacionais são estabelecidos. Desse 
modo, a operação dos ativos incorporados estaria considerada na formação das tarifas da distribuidora 
concomitantemente à incorporação. 
 
92. Em contrapartida, a adoção dessa solução eleva o risco de abandono das instalações pelas 
transmissoras, uma vez que o prazo de transferência seria delongado a até 5 anos. Sabendo que o ativo 
será, em breve, operado por outrem, as transmissoras poderiam ser incentivadas a mitigar manutenções 
preventivas e ser menos cuidadosas na operação previamente à transferência. No limite, as instalações 
poderiam ser sucateadas e ter seu funcionamento prejudicado, comprometendo o bom serviço ao usuário 
final. Outra desvantagem seria o fato de as instalações serem transferidas em um único momento, o que 
poderia trazer algum problema logístico para as distribuidoras. No entanto, considerando que as distribuidoras 
disporiam de um ciclo tarifário para se preparar, não se acredita que isso represente grandes problemas.  
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93. Em face das vantagens e riscos associados à proposta de coincidir a transferência com as 
revisões das distribuidoras, opta-se por adotar essa solução. Isso porque se entende que esses riscos não 
são fortes suficientes e podem ser mitigados. Ainda que haja tal possibilidade, é possível que a ANEEL 
intensifique ações de fiscalização para evitar eventuais comportamentos indesejados das transmissoras. 
Nessa linha, será recomendada atuação das áreas de fiscalização da ANEEL para manter o bom 
funcionamento das DIT durante o período de transição.  

 
94. Adicionalmente, na linha de mitigar eventuais riscos de abandono do ativo pela transmissora, 
será possibilitado que as distribuidoras assumam a operação do ativo previamente à sua incorporação. Ainda 
que isso não implique em antecipação de custos operacionais em prol da distribuidora, o adiantamento da 
operação evitaria o eventual sucateamento dos ativos. Evidentemente, nesses casos, as partes devem 
acordar entre si as condições técnicas e financeiras para que isso ocorra. 

 
95. Dessa forma, a sugestão da nova proposta é que a transferência das DIT exclusivas ocorra 
na data da revisão tarifária ordinária da distribuidora posterior à publicação da Resolução. Assim, de forma 
bastante resumida, o rito para a incorporação, nessa nova proposta, passaria a ser: 

 Até 120 dias antes da revisão tarifária da distribuidora: entrega do laudo de avaliação dos 
ativos da distribuidora para a revisão, o qual incluiria adicionalmente as DIT que serão 
incorporadas na revisão tarifária avaliadas pelo Submódulo 9.1 do PRORET; 

 Aniversário da revisão tarifária: data da incorporação do ativo, momento a partir do qual a 
distribuidora passa a se responsabilizar pela operação e manutenção e em que cessa o 
pagamento de RAP para a transmissora. Nesse momento também ocorre homologação do 
laudo de avaliação do ativo pela ANEEL, estabelecendo o valor a ser indenizado para a 
transmissora pelos investimentos não amortizados. 

 30 dias após a revisão tarifária da distribuidora: limite para pagamento da indenização à 
transmissora, estabelecida com base no valor homologado pela ANEEL na revisão tarifária da 
distribuidora. 

 
III.6.2 Valoração dos ativos para fins de indenização 
 
96. A proposta levada à AP estabelece que as distribuidoras indenizem as transmissoras pela 
parcela não depreciada do valor do ativo a ser transferido. Esse valor seria calculado com base no Banco de 
Preços da ANEEL, homologado pela Resolução Homologatória – REH nº 758/2009. 
 
97. De modo geral, as transmissoras se opuseram ao cálculo da indenização com base no Banco 
de Preços da ANEEL. Segundo manifestação da Abrate e Eletrosul, a metodologia proposta não reflete a 
realidade para os níveis de tensão mais baixos. Como alternativa, as empresas propõem utilizar os critérios 
estabelecidos no Submódulo 9.1 do PRORET, estabelecendo uma faixa de tolerância dentro da qual o valor 
comprovadamente gasto pela transmissora fosse aceito para fins de indenização. 

 
98. As transmissoras Chesf e Furnas propõem que seja utilizado o banco de preços da própria 
empresa, por também considerarem que os valores estabelecidos na REH nº 758/2009 estão defasados. Na 
visão das concessionárias, isso aproximaria o valor a ser indenizado das particularidades inerentes a cada 
empresa. Furnas também sugere que se considerem os investimentos realizados ao longo da vida útil do 
ativo, adicionalmente ao valor do ativo. 
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99. Revisitando o tema, avalia-se como oportuna a ideia de que as transmissoras sejam 
indenizadas com base no Submódulo 9.1 do PRORET. Isso porque essa é a regra vigente de remuneração 
dos ativos de transmissão, com base na qual as transmissoras realizaram seus investimentos. No momento 
de indeniza-las, é desejável que se aplique a mesma regra. 

 
100. No que tange à contribuição de Furnas, gastos realizados ao longo da vida útil do ativo 
podem ser agregados ao valor do ativo, isto é, considerados como investimento, se atenderem às premissas 
estabelecidas no Manual de Contabilidade. Ou seja, ou devem constituir, no mínimo, uma Unidade de Adição 
e Retirada – UAR, ou implicarem em alteração das especificações técnicas estabelecidas na legislação 
própria ou ainda, em caso de reparo, reforma ou transformação, resultar na alteração de sua vida útil. Na 
última hipótese, deverá estar suportado por laudo técnico da reformadora que ateste tal circunstância. 

 
101. Uma vez que o ativo será indenizado pela distribuidora com base nas regras do Submnódulo 
9.1 do PRORET, entende-se que o valor a ser inscrito na BRR da distribuidora também siga esse mesmo 
critério. Portanto, será incluído dispositivo dando tratamento diferenciado às DIT transferidas. 

 
III.6.3 Avaliação física dos ativos para incorporação 
 
102. Sobre a adição dos ativos transferidos na base da distribuidora, a proposta submetida à AP 
não propôs qualquer tratamento diferenciado. Assim sendo, os ativos transferidos para as distribuidoras 
seriam reconhecidos na base de remuneração no âmbito processo de revisão tarifária. 
 
103. Todavia, a Elektro alerta para a necessidade de avaliar o ativo quando de sua incorporação, 
no sentido de verificar a situação fática dos ativos no momento da transação, segregando responsabilidades 
e pendências existentes. A Light reforça esta visão, ressaltando que os passivos pré-existentes são, em 
muitos casos, de difícil mensuração, tornando imprecisa a avaliação prévia dos riscos e impactos financeiros 
decorrentes deles. 
 
104. No sentido de minimizar o risco de entrega do ativo em qualquer estado e com o objetivo de 
dirimir dúvidas posteriores sobre eventuais ônus pré-existentes, as distribuidoras propõem que o ativo seja 
avaliado no momento da incorporação por empresa credenciada na ANEEL ou pelas próprias distribuidoras. 
Nessa avaliação, se faria o levantamento das condições físicas e contábeis dos equipamentos, não 
conformidades e pendências pré-existentes e se valoraria esse passivo, no sentido de abater o valor da 
indenização a ser paga à transmissora. 

 
105. Entretanto, a avaliação realizada por empresa credenciada no momento da revisão tarifária 
da distribuidora limita-se a aspectos contábeis dos ativos, sem adentrar em questões técnicas. 
Adicionalmente, a ANEEL não dispõe de recursos para fiscalizar cada ativo a ser transferido, de modo que a 
proposta dos agentes não pode prosperar. Isso não impede que as distribuidoras, por livre vontade, 
contratem empresas especializadas (credenciadas ou não na ANEEL) para fazer a apuração a que se 
referem as contribuições, no sentido de levantar provas que demonstrem responsabilidade das transmissoras 
por eventuais pendências pré-existentes à incorporação. 
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III.6.4 Correção do passivo das instalações transferidas 
 
106. A questão dos passivos pré-existentes foi bastante abordada nas contribuições. Conforme a 
proposta inicial, as transmissoras deveriam sanar todos os passivos antes das transferências. Caso isso não 
ocorresse, as distribuidoras deveriam fazê-lo após a transação, uma vez que não se pode admitir que ativos 
essenciais ao serviço público estejam em condição irregular. Caso as distribuidoras viessem a corrigir os 
passivos deixados pelas transmissoras, estas deveriam ressarcir aquelas pelos custos incorridos na 
regularização, corrigido pelo IGPM acrescido de 1% ao mês. O intuito dessa correção era incentivar as 
transmissoras a corrigir os ativos antes das transferências. 
 
107. As distribuidoras contribuíram no sentido de que as transferências ficassem condicionadas à 
correção de todos os passivos levantados pela empresa avaliadora, de modo a impedir que as distribuidoras 
recebessem ativos irregulares. 
 
108. Por sua vez, na contribuição da Elektro, a distribuidora propõe incluir disposição esclarecendo 
que a transação não isenta ou transfere a responsabilidade civil e penal por eventuais passivos pré-
existentes. Nessa mesma linha, o grupo AES defende que as transmissoras permaneçam responsáveis pelos 
passivos pré-existentes, ressarcindo as distribuidoras por "quaisquer prejuízos decorrentes" deles. 
 
109. Já a transmissora Chesf sugere que se retire a correção por IGPM acrescido de 1% ao mês, 
uma vez que a obrigação da empresa estaria limitada a ressarcir os custos incorridos pelas distribuidoras, 
que seriam previamente aprovados pela própria transmissora. Já Furnas entende que o regulador deve 
aprovar um Plano de Regularização dos ativos, tendo em vista a complexidade dos passivos, que podem 
envolver questões fundiárias, por exemplo. 
 
110. Frente as contribuições recebidas, avalia-se mais importante dispor que as transmissoras 
permanecem responsáveis por eventuais pendências pré-existentes do que tentar regulamentar o 
ressarcimento às distribuidoras. Em outras palavras, a diversidade de situações impede que o regulador 
estabeleça regra única, sendo preferível limitar-se a dispor o princípio na norma e tratar os casos concretos 
posteriormente. 
 
III.6.5 Reconhecimento tarifário dos custos de O&M e de transferência 
 
111. Um tema bastante abordado pelas distribuidoras foi o reconhecimento tarifário dos custos de 
operação e manutenção das instalações transferidas ao longo do ciclo de faturamento. Pelas regras 
ordinárias, a revisão dos custos operacionais ocorre somente nas revisões tarifárias, uma vez que nos 
reajustes tarifários esta parcela de custos sofre a atualização por um índice inflacionário e os ganhos de 
produtividade. Assim, cabe às distribuidoras gerenciar seu plano de investimento vis a vis a cobertura tarifária 
recebida para a sua obrigação de atendimento ao mercado obedecendo a critérios de qualidade, dentre 
outros. 
 
112. Pela proposta inicial, no caso das DIT não seria diferente. As instalações incorporadas ao 
longo do ciclo tarifário seriam operadas pelas distribuidoras considerando a cobertura tarifária apurada 
segundo as regras de revisão e reajustes tarifários atualmente aprovadas pelo PRORET. Somente na revisão 
tarifária estes ativos seriam considerados na metodologia de revisão dos custos operacionais. Ou seja, 
aplicar-se-ia às DIT incorporadas o mesmo tratamento que já é dado a todos os ativos. 
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113. De um modo geral, as distribuidoras solicitaram reconhecimento tarifário diferenciado para os 
gastos com O&M das DIT incorporadas e dos custos de transferência. A CEB deseja que o reconhecimento 
dos gastos com a transferência das DIT seja pretérito à própria transferência. Em outras palavras, a 
distribuidora entende que deve começar a receber pelo O&M das instalações antes mesmo de começar a 
operá-las. 

 
114. As distribuidoras Elektro, Demei, Hidropan, Celg-D, Light, Celesc, os grupos Energias do 
Brasil, CPFL e a ABRADEE sugerem que o valor de O&M que era pago à transmissora antes detentora da 
DIT seja pago à distribuidora até a revisão tarifária, momento em que esse gasto passaria a ter tratamento 
ordinário. Ou seja, as distribuidoras defendem fazer jus à parcela O&M da RAP que era paga à transmissora 
a partir da incorporação até a revisão tarifária. As empresas ressaltam que tal situação não cria custo 
adicional aos consumidores finais (apenas mantém um custo já existente por um período) ao mesmo tempo 
em que diminui a exposição da distribuidora a gastos não cobertos. Algumas empresas defendem que esse 
mecanismo dure por até 3 anos. 

 
115. A Cemig-D argumenta que os custos de O&M dos ativos incorporados sejam imediatamente 
incorporados na parcela B após as transferências, sem aguardar a revisão ou o reajuste tarifário 
subsequente. 
 
116. Além disso, a Light sugere que os gastos dispendidos para elaboração do laudo de avaliação 
(contratação de empresa especializada credenciada na ANEEL, por exemplo) sejam ressarcidos à 
distribuidora no reajuste tarifário seguinte à incorporação. A Cemig-D requer que os gastos com 
comissionamento das instalações recebidas sejam tratados como investimento (e não custeio) da 
distribuidora, alegando ser este um gasto não programado e imposto pelo regulador (fato do príncipe). 
 
117. A Cemig-D e o Grupo CPFL também ressaltam que, após a incorporação, os ativos 
precisarão ser adequados aos padrões técnicos das distribuidoras. Normalmente esse dispêndio seria 
entendido como gasto de custeio, por ter sido realizado em instalação existente. Todavia, as distribuidoras 
defendem que deveria ser tratado como investimento, previsto no PDD. O grupo AES entende fazer jus ao 
ressarcimento pelos custos de estudo, inventário, fiscalização e vistorias quando as DIT recebidas estiverem 
com projeto diferente do que originou a RAP. 

 
118. No que concerne às perdas técnicas das instalações recebidas, que também somente seriam 
calculadas e reconhecidas na revisão tarifária posterior à incorporação, o Grupo CPFL entende que o 
reconhecimento deveria se dar imediatamente após a transferência. Já a Elektro defende regra transitória 
para o reconhecimento das perdas técnicas. 

 
119. O Grupo CPFL também sugere acrescentar dispositivo estabelecendo que eventuais 
aumentos de MUST decorrentes das transferências tenham garantia de reconhecimento tarifário. 
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120. De acordo com o contrato de concessão, nos reajustes tarifários a parcela B é reajustada por 
um índice econômico e pelos ganhos de produtividade, apurado com base em um comportamento histórico 
da atividade de distribuição. Os custos são revisados nos processos de revisão tarifária. Não há, no contexto 
do contrato de concessão e das regras vigentes, possibilidade de se revisar a Parcela B (custos operacionais, 
dentre outros) no processo ordinário de reajuste. Entende-se que a distribuidora possui condições para gerir 
no ciclo tarifário a melhor estratégia para incorporar estes ativos, como já é feito para seu plano de 
investimentos na distribuição (PDD). 

 
121. A quebra desta regra poderia provocar uma jurisprudência de revisão dos custos gerenciáveis 
anualmente. Como exemplo, citamos casos anteriores em que distribuidora teve que fazer frente a 
investimentos específicos: 

 
a. incorporação de redes particulares, determinado pela REN nº 229/2006. O art. 10 da citada 

resolução estabelece que o custo decorrente da incorporação das redes particulares seria 
considerado no processo de revisão tarifária ordinária da distribuidora; 

b. construção pela distribuidora Eletrocar de uma subestação para atendimento de seu 
mercado, em que a distribuidora apresentou pleito de uma revisão tarifária extraordinária que 
foi analisado e deliberado pela ANEEL, considerando o procedimento de se reavaliar todos 
os custos associados à prestação do serviço de distribuição. Ou seja, não foi avaliado 
somente a incorporação da subestação em seus ativos imobilizados em serviço, mas 
também das outras variações de custos e de mercado da distribuidora 

 
122. Portanto, não há de se falar em reconhecimento de custos operacionais fora das revisões 
tarifárias. Entretanto, como a nova proposta vincula a incorporação à revisão tarifária, o problema apontado 
nas contribuições perde objeto. Ou seja, não haveria operação das DIT transferidas sem cobertura tarifária 
dos custos operacionais. 
 
123. Também, devido ao fato de se estar tratando apenas da transferência das DIT exclusivas, não 
haverá impacto significativo nos valores de MUST, uma vez que a distribuidora já contrata o MUST no ponto à 
montante da DIT de uso exclusivo, inclusive sendo portanto a responsável pelas perdas nestas instalações 
 
III.6.6 Alteração de MUST decorrente das transferências 
 
124. Com a transferência das DIT, haveria uma reconfiguração das conexões das distribuidoras 
com a Rede Básica, influenciando diretamente no MUST contratado junto ao ONS. Em vista disso, a proposta 
inicial contemplava o afastamento de algumas regras de alteração do MUST para os pontos cuja contratação 
fosse alterada em decorrência de eventuais transferências, tais como a limitação de uma única alteração por 
ano e a redução máxima de 10% ao ano. 
 
125. O Grupo AES sugere também que se perdoem eventuais sobrecontratações de MUST e as 
multas por rescisão do CUST por um período de 3 anos. A Abradee, em conjunto com a Celesc e os Grupos 
CPFL e Neoenergia sugerem que haja livre contratação de MUST nos 3 anos subsequentes às 
transferências, para os pontos de conexão que sofreram reconfiguração. 
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126. As regras de contratação do uso do sistema de transmissão vigentes à época da abertura da 
Audiência Pública nº 041/2015 passaram por um processo de aprimoramento, que resultou na emissão da 
Resolução Normativa nº 666, de 23 de junho de 2015. Atualmente, os usuários podem solicitar até 4 
aumentos de MUST ao longo do ano civil, e não há restrição à redução do MUST total contratado por 
concessionárias de distribuição, respeitados os critérios e procedimentos estabelecidos no art. 4º do novo 
regulamento. 
 
127. Considerando o cenário de transferência apenas das DIT de caráter exclusivo, não se 
vislumbra a necessidade de adequações à regulamentação de contratação do uso vigente, uma vez que, em 
geral20, os pontos de conexão de cada usuário são aqueles a partir dos quais não há mais instalações de 
caráter exclusivo. Nesse sentido, não foram identificadas situações nas quais a transferência apenas das DIT 
de caráter exclusivo pudesse impactar de forma significativa a contratação de uso do sistema de transmissão 
atualmente realizada pelas distribuidoras. 
 
128. Adicionalmente, eventuais ajustes realizados em decorrência da transferência de DIT de 
caráter exclusivo não teriam impacto significativo, podendo ser realizados à luz das possibilidades já previstas 
no regramento vigente. 

 
III.6.7 Adequação do SMF e dos contratos de acesso 
 
129. Na proposta levada à AP, era sugerido que as distribuidoras que incorporassem as DIT eram 
responsáveis pelas adequações dos SMF e contratos de acesso previamente à transferência. Isso garantiria 
que as novas fronteiras entre as distribuidoras e a Rede Básica estariam adequadamente medidas, conforme 
a regulamentação vigente. 
 
130. A Cemig-D contribuiu no sentido de que se mantenham os SMF na situação prévia à 
transferência, até que a distribuidora se programe para adequá-los, considerando a complexidade de 
executar obras nas instalações de outrem. Em face dessa mesma complexidade, a Elektro sugere que a 
adequação do SMF se dê até o final do prazo para incorporação das DIT, e não previamente à transferência. 

 
131. Quanto aos contratos de acesso, o Grupo AES sugere que se conceda um prazo de 180 para 
adequação. Segundo a empresa, a responsabilidade deve recair sobre os acessantes. 

 
132. Ocorre que, com a proposta de transferir apenas as DIT exclusivas, não há alteração de SMF, 
de modo que as contribuições perderam objeto. 
 
III.6.8 Procedimentos gerais 
 
133. Em termos de procedimentos para incorporação, houve contribuições diversificadas. O Grupo 
AES recomenda que as distribuidoras apresentem um plano de incorporação a ser aprovado pela ANEEL. 
Entretanto, não se vê razão para que a ANEEL analise detalhadamente esses planos, sendo suficiente 
estabelecer um prazo máximo para as transferências. 
 
                                                   
20 Em Instalações para Conexão de Centrais de Geração – ICG, os pontos de conexão a partir dos quais cada usuário contrata seu 
MUST são compartilhados. Entretanto, as ICG não são objeto da presente análise. 
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134. Já a Chesf e a Celesc preocuparam-se em estabelecer um marco para a troca de controle 
das DIT. A primeira sugere que seja celebrado um Termo de Recebimento das Instalações, com data a partir 
da qual a distribuidora passaria a se responsabilizar pelas DIT. A Celesc sugere que isso ocorra a partir do 
comissionamento das instalações pela distribuidora. Entretanto, o marco da transferência será a revisão 
tarifária da distribuidora, sem a necessidade de celebração dos termos sugeridos nas contribuições. 

 
135. Quanto ao pagamento da indenização, a distribuidora Coelce recomenda que haja 
possibilidade de parcelamento, caso haja acordo entre as partes. Por sua vez, a transmissora Taesa defende 
que a indenização necessariamente seja paga à vista, com valor previamente aprovado pela transmissora. 

 
136. Via de regra, a indenização (ou seu valor provisório) é devido à vista pela distribuidora. 
Havendo acordo, é possível haver o parcelamento dessa dívida, sem que ser necessário constar essa 
possibilidade na norma. Em outras palavras, a resolução trata do dever de pagar, de modo que a forma de 
pagamento pode ser acertada entre as partes. 
 
III.6.9 Reforços autorizados em DIT a serem transferidas 
 
137. Outro tema abordado foi a questão das DIT com reforços planejados e que não entraram em 
operação, mas constam na lista de transferência. Para essas instalações, a proposta inicial foi a de que as 
transmissoras já autorizadas executassem os reforços, que seriam imediatamente transferidos para as 
distribuidoras após a conclusão. 
 
138. A transmissora Chesf sugere que, mediante acordo entre as partes, os reforços possam ser 
executados pelas distribuidoras. Nessa situação, a ANEEL seria comunicada para alteração do ato 
autorizativo que obriga a transmissora a executar a obra, podendo rever a melhor alternativa a ser executada 
pela distribuidora. 

 
139. Com base na sugestão da Chesf, propõe-se a inclusão de um item estabelecendo que, 
havendo interesse de uma das partes, a ANEEL analisará a revogação do ato autorizativo para execução da 
melhoria ou reforço em favor da transmissora. 
 
 
IV. DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
140. Esta Nota Técnica está embasada nos seguintes diplomas legais e normativos: Lei nº 
9.074/1995; Lei nº 12.783/2013; Decreto nº 2.655/1998; Resolução Normativa nº 67/2004; Resolução 
Normativa nº 68/2004; Resolução Normativa nº 506/2012 e Módulo 3 do PRODIST. 
V. DA CONCLUSÃO 
 
141. A AP nº 41/2015 tratou da proposta de transferência das DIT para as distribuidoras. No 
âmbito da AP, foram recebidas 332 contribuições de 38 interessados, dentre transmissoras, distribuidoras, 
consumidores, secretaria estaduais, ONS, federações e sindicatos. 
 
142. A análise dos contratos de concessão de transmissão conclui que eles trazem possibilidade 
expressa para a transferência das DIT para outra concessionária mediante regulamento da ANEEL. 
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143. Adicionalmente, entende-se que não há obrigação legal nem razão técnica para estabelecer o 
limiar pela função dos ativos. Assim, corrobora-se com o entendimento de que o nível de tensão em 230 kV 
divide adequadamente as atividades de distribuição e transmissão. Consequentemente, as DIT fazem parte 
do serviço público de distribuição, e como tal, devem ter as mesmas regras de conexão e uso, resguardadas 
as diferenças de cunho econômico-financeiro previstas nos contratos de concessão. 

 
144. Sobre a conveniência de transferir as DIT, verifica-se não ser recomendável transferir ativos 
nas SE RBF. Também se conclui não ser possível, nesse momento, certificar-se que a transferência de todas 
as DIT é realmente benéfica, sendo mais prudente manter a situação atual. 

 
145. Todavia, dentre as DIT, é possível elencar um conjunto de instalações em que a transferência 
é possível. As DIT exclusivas são instalações de distribuição, construídas com o intuito de atender a uma 
única distribuidora, que é a responsável pela sua remuneração.  As DIT exclusivas diferenciam-se das demais 
por questões conceituais e pelo fato de os ônus das transferências serem consideravelmente mitigados para 
esse conjunto de instalações. 

 
146. No campo conceitual, é difícil sustentar que uma transmissora preste serviço de distribuição a 
uma distribuidora.  Considerando que o custo de transferência desses ativos é baixo e que não há potencial 
de impacto negativo às transmissoras que os cederem ou às distribuidoras que os receberem, não se vê 
razão para se manter a distorção que as DIT exclusivas provocam. 

 
147. Tendo em vista que, com a nova proposta, a maioria das DIT permaneceria com as 
transmissoras, sugere-se que, no âmbito de um processo específico, se avalie a necessidade de unificar as 
regras de acesso ao sistema de distribuição, dando tratamento isonômico para os acessantes em instalações 
de distribuidora e em DIT. Além disso, também se sugere avaliação sobre a definição dos critérios de 
continuidade das DIT. 

 
VI. DA RECOMENDAÇÃO 
 
148. Com base no exposto e no que consta no processo nº 48500.004452/2014-60, recomenda-se 
que: (i) as áreas técnicas da ANEEL avaliem a pertinência de estabelecer parcela variável para as DIT; (ii) as 
a ANEEL atue no sentido de manter o bom funcionamento das DIT no período que anteceder as 
transferências; e (iii) seja reaberta a Audiência Pública nº 41/2015, via intercâmbio documental por um 
período de 60 dias, no sentido de colher subsídios adicionais em relação à nova proposta de transferência 
das DIT detalhada nesta Nota Técnica e na minuta de Resolução Normativa em anexo. 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº        , DE      DE        DE                  
 
 

Estabelecer as condições gerais para a 
incorporação das Demais Instalações de 
Transmissão – DIT no Ativo Imobilizado das 
concessionárias do serviço público de 
distribuição de energia elétrica. 

 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, 

no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o 
disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com base no art. 4º, inciso XX, Anexo I, do 
Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, e no que consta do Processo nº 48500.004452/2014-60 e 
considerando as contribuições recebidas na 2ª fase da Audiência Pública no 041/2015, realizada no 
período de xx de xxxxxx de 2016 a xx de xxxxxx de 2016, resolve: 

 
Art. 1º Estabelecer, na forma desta Resolução, as condições gerais para a incorporação 

das Demais Instalações de Transmissão – DIT listadas no Anexo ao Ativo Imobilizado pelas 
concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. 

 
§1º O Anexo desta Resolução encontra-se disponível no endereço eletrônico 

www.aneel.gov.br. 
 
§2º Não são objeto de incorporação as DIT de uso de centrais geradoras ou de 

consumidores livres. 
 
§3º As DIT não listadas no Anexo podem ser transferidas mediante acordo entre a 

transmissora proprietária da instalação e uma distribuidora que a utilize, situação na qual a 
transferência deve ser submetida para prévia anuência da ANEEL. 

 
Art. 2º As DIT listadas no Anexo serão incorporadas pelas distribuidoras nele 

especificadas, na sua primeira revisão tarifária ordinária subsequente à publicação desta Resolução. 
 
§1º Caso a próxima revisão tarifária ordinária da distribuidora ocorra menos de 180 

(cento e oitenta) dias após a publicação desta Resolução, a incorporação de que trata o caput será 
realizada na revisão tarifária seguinte. 

 
§2º Mediante acordo entre as partes, a distribuidora pode assumir a operação das 

instalações que serão transferidas previamente à incorporação, sem fazer jus a qualquer antecipação 
de receitas e de custos operacionais nos processos tarifários. 

 
§3º As DIT com reforços autorizados serão incorporadas na primeira revisão tarifária da 

distribuidora após o comissionamento do ativo. 
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§4º A partir da incorporação, as distribuidoras passam a se responsabilizar pela 
operação e manutenção das instalações e as transmissoras deixam de fazer jus às parcelas de 
Receita Anual Permitida – RAP associadas às DIT transferidas. 

 
Art. 3º O laudo de avaliação da revisão tarifária da distribuidora deverá conter as DIT a 

serem incorporadas, listadas no Anexo desta Resolução, adicionalmente às informações já exigidas 
pela legislação aplicável. 

 
§1º As DIT devem ser avaliadas por empresa credenciada na ANEEL, de acordo com 

critérios estabelecidos no Submódulo 9.1 do PRORET. 
 
§2º O laudo de avaliação a que se refere o caput deve ser entregue em até 120 (cento e 

vinte) dias antes da data da revisão tarifária. 
 
Art. 4º As transmissoras autorizadas a realizar reforços ou melhorias nas DIT listadas 

no Anexo devem executá-los, obedecendo aos prazos definidos nas respectivas autorizações. 
 
§1º As distribuidoras listadas no Anexo devem participar do comissionamento dos 

reforços ou melhorias a que se refere o caput. 
 
§2º Mediante solicitação da distribuidora ou da transmissora, a ANEEL pode revogar a 

autorização para que a transmissora realize os reforços ou melhorias associados às DIT listadas no 
Anexo. 

 
Art. 5º Para as incorporações de que trata esta Resolução, a distribuidora não pode 

exigir da transmissora a adequação dos ativos aos padrões técnicos por ela utilizados, tampouco faz 
jus ao recebimento por atividades de estudo, fiscalização, vistoria ou comissionamento. 

 
Art. 6º A transmissora faz jus ao recebimento de indenização correspondente ao valor 

não depreciado das DIT transferidas, calculado com base nos procedimentos estabelecidos no 
Submódulo 9.1 do PRORET. 

 
§1º A indenização deve ser paga em até 30 (trinta) dias após a revisão tarifária da 

distribuidora na qual a DIT for incorporada. 
 
§2º Para fins de reconhecimento na Base de Remuneração Regulatória da distribuidora, 

as DIT incorporadas serão valoradas com base no Módulo 9.1 do PRORET. 
 
Art. 6º A distribuidora responsável por incorporar as DIT deve providenciar, 

previamente à incorporação, as adequações dos contratos de uso e conexão decorrentes da 
transferência dos ativos. 
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Art. 7º Os contratos de compartilhamento de infraestrutura associados às DIT 
incorporadas que estejam vigentes na data de incorporação devem ser assumidos pelas 
distribuidoras que incorporarem os ativos, mantendo-se as condições neles estabelecidas até o final 
de sua vigência. 

 
 Art. 8º Até a data da incorporação das DIT pela distribuidora, a transmissora 

permanece responsável por cumprir todas as obrigações estabelecidas no seu contrato de concessão 
e nas normas da ANEEL, inclusive pela operação e manutenção do ativo. 

 
Parágrafo Único A transferência das DIT não retira nem diminui a responsabilidade 

das transmissoras por eventuais dívidas e ônus anteriores à incorporação, que sejam relacionados 
aos ativos. 

 
Art. 9º A transmissora deve assegurar livre acesso às instalações a serem incorporadas, 

bem como à documentação a elas relacionadas para a distribuidora que receberá os ativos. 
 
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
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Anexo 
 

Edificação Classifi-
cação Situação operacional Distribuidora 

responsável 
Atual 

proprietária 

ALEGRETE SE DIT Em operação e 
reforços autorizados AES Sul ELETROSUL 

ARAQUARI (HYOSUNG) SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 
BUGRES SE DIT Em operação RGE CEEE-GT 
C.G.IMBIRUSSU SE DIT Em operação EMS PPTE 
CACONDE SE DIT Em operação CPFL Leste CTEEP 
CAMETA SE DIT Em operação Celpa ELETRONORTE 
CAMPO GRANDE SE DIT Em operação EMS ELETROSUL 
CANASTRA SE DIT Em operação RGE CEEE-GT 
CARDOSO SE DIT Em operação Elektro CTEEP 
CASA BRANCA SE DIT Em operação CPFL Leste CTEEP 
D.SANTA CRUZ SE DIT Em operação EMS ELETROSUL 
DECASA SE DIT Em operação EDEVP CTEEP 
EREXIM 1 SE DIT Em operação RGE CEEE-GT 

FARROUPILHA 1 SE DIT Em operação e 
reforços autorizados RGE CEEE-GT 

FLORIANOPOLIS SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 
GAROPABA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
ILHOTA SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 
IMBARIE SE DIT Em operação Ampla FURNAS 
IMBITUBA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
IRIRI SE DIT Em operação Ampla FURNAS 
ITAPETININGA1 SE DIT Reforços Autorizados CPFL Sul CTEEP 

ITAPEVA SE DIT Em operação e 
reforços autorizados Elektro CTEEP 

ITARARE I SE DIT Em operação Elektro CTEEP 
JAGUARIUNA SE DIT Em operação CPFL Jaguari CTEEP 
JOINVILLE GM SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV ADRIANOPOLIS /CEPEL RJ LD Em operação Light-D FURNAS 
LT 138 kV ADRIANOPOLIS /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV ALCANTARA /ADRIANOPOLIS RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV ANASTACIO /AQUIDAUANA MS LD Em operação EMS ELETROSUL 
LT 138 kV ARAQUARI (HYOSUNG) 
/JOINVILLE GM SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ATIBAIA 3 /RL (MAIRIPORÃ/ 
BRAGANÇA PAULISTA) SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV BIGUACU /FLORIANOPOLIS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
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LT 138 kV BIGUACU /ITAJAIFAZENDA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV BIGUACU /TIJUCAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV BLUMENAU /ILHOTA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV C. PAULISTA /VOLTA REDONDA 
SP/RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV CACONDE /E.CUNHA SP LD Em operação CPFL Leste CTEEP 
LT 138 kV CAIUA /RL (FLOR.PAULISTA / 
PRE.PRUDENTE) SP LD Em operação Caiuá CTEEP 

LT 138 kV CAMBORIU M.B. /ITAJAI SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV CAMPO GRANDE /U.MIMOSO 
MS LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV CAMPOS /C.ITAPEMIRIM RJ/ES LD Em operação Escelsa FURNAS 
LT 138 kV CAMPOS /IRIRI RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV CAMPOS /ROCHA LEAO RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV CANASTRA /TRES COROAS RS LD Em operação RGE CEEE-GT 
LT 138 kV CAPAO BONITO /ITAPEVA SP LD Em operação Elektro CTEEP 
LT 138 kV CARDOSO /RL (AGUA VERMELHA 
/ VOTUPORANGA II) SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV CASA BRANCA /RL (LIMOEIRO / 
PORTO FERREIRA) SP LD Em operação CPFL Leste CTEEP 

LT 138 kV D.DAS NACOES /IVINHEMA MS LD Reforços Autorizados EMS ELETROSUL 
LT 138 kV ELDORADO /GUAIRA MS/PR LD Em operação EMS ELETROSUL 
LT 138 kV EMBU-GUACU /PERUIBE SP LD Reforços Autorizados Elektro CTEEP 
LT 138 kV EREXIM 1 /PASSO FUNDO RS LD Reforços Autorizados RGE CEEE-GT 
LT 138 kV FLOR.PAULISTA /TUPA SP LD Em operação EDEVP CTEEP 
LT 138 kV FLORIANOPOLIS /PALHOCA ESU 
SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV GAROPABA /J.LACERDA-A SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV GASPAR /ILHOTA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV ILHOTA /ARAQUARI (HYOSUNG) 
SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ILHOTA /ITAJAI SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV ILHOTA /PICARRAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV IMBARIE /ADRIANOPOLIS RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV IMBARIE /SAO JOSE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV IMBITUBA /J.LACERDA-A SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV IMBITUBA /PAL.PINHEIRA SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV IMBITUBA /PALHOCA ESU SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV ITAJAI /ITAJAIFAZENDA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV ITARARE II /ITAPEVA SP LD Em operação Elektro CTEEP 
LT 138 kV J.S.CATARINA /PICARRAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
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LT 138 kV JACAREPAGUA /ARI FRANCO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 
LT 138 kV JACAREPAGUA /COSMOS RJ LD Em operação Light-D FURNAS 
LT 138 kV JACAREPAGUA /MATO ALTO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 
LT 138 kV JACAREPAGUA /PALMARES RJ LD Reforços Autorizados Light-D FURNAS 
LT 138 kV JACAREPAGUA /ZONA INDUSTR. 
RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JOINVILLE /J.S.CATARINA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV JOINVILLE GM /JOINVILLE SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV JOINVILLE GM /JOINVILLE SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV JUPIA /U.MIMOSO SP/MS LD Em operação EMS ELETROSUL 
LT 138 kV L. VERMELHA 1 /VACARIA RS LD Em operação RGE CEEE-GT 
LT 138 kV MASSEY-SPRINGER 
/RL(SCHARLAU/ C. INDUSTRIAL - C1) RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV MOCOCA /E.CUNHA SP LD Em operação CPFL Mococa CTEEP 
LT 138 kV MOCOCA /RL (E.CUNHA / 
RIBEIRAO PRETO) SP LD Em operação CPFL Mococa CTEEP 

LT 138 kV MONGAGUA /RL (EMBU GUAÇU 
/ PERUIBE) SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV P.LANSUL /RL(SCHARLAU/C. 
INDUSTRIAL - C2) RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV PAL.PINHEIRA /PALHOCA ESU SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV PALHOCA ESU /GAROPABA SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV PALHOCA ESU /J.LACERDA-A SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV PALMARES /MATO ALTO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 
LT 138 kV PENAPOLIS /RL (PROMISSAO / 
NOVA AVANHANDAVA) SP LD Em operação CPFL Paulista CTEEP 

LT 138 kV PERUIBE /REGISTRO SP LD Em operação Elektro CTEEP 
LT 138 kV PIMENTA /ARCOS MG LD Em operação Cemig-D CEMIG-GT 
LT 138 kV REGISTRO /CAPAO BONITO SP LD Em operação Elektro CTEEP 
LT 138 kV ROCHA LEAO /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV S. LUIZ /RL (TRENSURB 
SCHARLAU/ C. INDUSTRIAL - C1) RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV SANTA CRUZ /JACAREPAGUA RJ LD Reforços Autorizados Light-D FURNAS 
LT 138 kV SANTA CRUZ /PALMARES RJ LD Em operação Light-D FURNAS 
LT 138 kV SANTA CRUZ /ZONA INDUSTR. RJ LD Em operação Light-D FURNAS 
LT 138 kV SANTA MARIA1 /ALEGRETE RS LD Reforços Autorizados AES Sul CEEE-GT 
LT 138 kV SANTA MARTA /L. VERMELHA 1 
RS LD Em operação RGE CEEE-GT 

LT 138 kV SAO JOSE /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 138 kV SCHARLAU /C.INDUSTRIAL RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 
LT 138 kV TIJUCAS /CAMBORIU M.B. SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
LT 138 kV TRES COROAS /TAQUARA RS LD Reforços Autorizados RGE CEEE-GT 
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LT 138 kV TRES IRMAOS /TRES LAGOAS SP LD Em operação Elektro CTEEP 
LT 138 kV TUCURUI VILA /CAMETA PA LD Em operação Celpa ELETRONORTE 
LT 138 kV USI CAMPOS /CAMPOS RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU BA LD Em operação Coelba CHESF 
LT 69 kV ALEGRETE2 /ALEGRETE RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 
LT 69 kV BARIGUI /SANT.QUITERIA PR LD Em operação Copel-D COPEL-GT 
LT 69 kV BUGRES /CANASTRA RS LD Em operação RGE CEEE-GT 
LT 69 kV ITARARE I /ITARARE II SP LD Em operação Elektro CTEEP 
LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II RJ/PE LD Em operação Celpe CHESF 
LT 69 kV MOD.REDUZIDO /RL ( 
ABAIXADORA / MOXOTO ) BA LD Em operação Coelba CHESF 

LT 69 kV SANTA MARTA /CARAZINHO RS LD Em operação RGE CEEE-GT 
LT 69 kV TRIUNFO /SAO JERONIMO RS LD Reforços Autorizados CEEE-D CEEE-GT 
LT 69 kV TUCURUI /TUCURUI VILA PA LD Em operação Celpa ELETRONORTE 
LT 69 kV UBERABA /GUATUPE PR LD Em operação Copel-D COPEL-GT 
LT 88 kV ASSIS /DECASA SP LD Em operação EDEVP CTEEP 
LT 88 kV ASSIS I /RL (CANOAS II / ASSIS) SP LD Em operação EDEVP CTEEP 
LT 88 kV CAIUA /RL (ASSIS / P. PRUDENTE) 
SP LD Em operação Caiuá CTEEP 

LT 88 kV DECASA /CANOAS II SP LD Em operação EDEVP CTEEP 
LT 88 kV ITAPETININGA2 /ITAPETININGA1 
SP LD Reforços Autorizados CPFL Sul CTEEP 

LT 88 kV MONGAGUA /PEDRO TAQUES SP LD Em operação Elektro CTEEP 
LT 88 kV OURINHOS /CHAVANTES SP LD Reforços Autorizados CPFL Santa CTEEP 
LT 88 kV OURINHOS 1 /RL (CHAVANTES / 
SALTO GRANDE) SP LD Em operação CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV OURINHOS 2 /RL (CHAVANTES / 
SALTO GRANDE) SP LD Em operação CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV PALMITAL /RL (CANOAS II / ASSIS) 
SP LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 88 kV SALTO GRANDE /OURINHOS SP LD Em operação CPFL Santa CTEEP 
MOCOCA SE DIT Em operação CPFL Mococa CTEEP 
MOD.REDUZIDO SE DIT Em operação Coelba CHESF 
MONGAGUA SE DIT Em operação Elektro CTEEP 
MULUNGU SE DIT Em operação Coelba CHESF 
PAL.PINHEIRA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 
PENAPOLIS SE DIT Em operação CPFL Paulista CTEEP 
PERUIBE SE DIT Em operação Elektro CTEEP 

REGISTRO SE DIT Em operação e 
reforços autorizados Elektro CTEEP 

ROCHA LEAO SE DIT Em operação Ampla FURNAS 
SANTA MARIA1 SE DIT Em operação e AES Sul CEEE-GT 
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reforços autorizados 
SE SAO JERONIMO (CEEE-D) SE DIT Reforços Autorizados CEEE-D CEEE-GT 
TIJUCAS SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 
TUCURUI VILA SE DIT Em operação Celpa ELETRONORTE 
U.MIMOSO SE DIT Em operação EMS ELETROSUL 

USI CAMPOS SE DIT Em operação e 
reforços autorizados Ampla FURNAS 

 
 

 
 


