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Agenda

• Como a energia chega nas cidades?
• Construção das linhas de T & D
• Compartilhamento de infraestrutura
• Redes Subterrâneas
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 O art. 151 do Decreto nº 24.643/1934 (Código de Águas) permite que
distribuidoras e transmissoras de energia elétrica construam linhas e
estabeleçam servidões administrativas.

 Segundo o art. 2º do Decreto nº 35851/1954 a servidão compreende o
direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida,
todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas
de transmissão de energia elétricas e das linhas.

 A Resolução Normativa nº 560/2013 estabelece os procedimentos gerais
para requerimento de Declaração de Utilidade Pública – DUP, para fins de
desapropriação e de instituição de servidão administrativa.

Construção de linhas



Compartilhamento de infraestrutura

 Resolução Conjunta ANEEL/Anatel nº4/2014: preço de
referência e regras para uso e ocupação dos pontos de fixação.

Objetivos:

• Para Anatel: reduzir as dificuldades de acesso aos pontos de fixação nos
postes das distribuidoras para as prestadoras, favorecendo a competição no
mercado de telecomunicações.

• Para ANEEL: corrigir a ocupação desordenada dos postes, que representa
riscos à segurança de pessoas e compromete os níveis de qualidade e a
continuidade dos serviços prestados pelas distribuidoras.



Situação atual
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• Pode ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à
data de publicação da Resolução, ou seja, está sujeito a atualizações.

• A Comissão de Resolução de Conflitos (ANEEL, Anatel e ANP), quando for
acionada por uma das partes após o esgotamento da via negocial, poderá
utilizar o preço de referência para dirimir o conflito, mas também terá
liberdade de tomar sua decisão de acordo com as especificidades de cada
caso em análise.

• Mantém-se o princípio da livre negociação de preços entre as partes,
disposto na Resolução Conjunta ANEEL/Anatel/ANP nº 001/1999.

Preço de referência



Atendimento às normas técnicas

• O compartilhamento de postes deve atender às normas técnicas aplicáveis
e aos planos de ocupação das distribuidoras.

• O compartilhamento de poste não pode comprometer a segurança de
pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade dos serviços
prestados pelas distribuidoras.

• As distribuidoras devem zelar para que o compartilhamento de postes
mantenha-se regular às normas técnicas.



Regularização da ocupação

• As distribuidoras devem notificar as prestadoras sobre a necessidade de
regularização em função do descumprimento das normas técnicas.

• A regularização é de responsabilidade da prestadora, inclusive quanto aos
custos, conforme cronograma de execução acordado entre as partes.

• O cronograma deve considerar o prazo máximo de 1 ano para a execução
da regularização, limitado a 2100 postes por distribuidora por ano, os
quais devem estar agregados em conjuntos elétricos.



• Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente
deve ser priorizada e regularizada imediatamente pelas prestadoras,
independentemente da notificação prévia da distribuidora.

• Tais casos não estão sujeitos a qualquer limitação de quantidade de postes
por ano, pois não se pode admitir que a população fique exposta a riscos
de acidentes.

• A ausência de notificação da distribuidora não exime as prestadoras da
responsabilidade em manter a ocupação dos Pontos de Fixação de acordo
com as normas técnicas aplicáveis.

• É vedada a ocupação de Pontos de Fixação à revelia da distribuidora.

Regularização da ocupação



Adequação para acesso de novas prestadoras 

• Na adequação da ocupação, as prestadoras deverão promover a regularização
às normas técnicas e ao plano de ocupação da infraestrutura da distribuidora.

• As distribuidoras devem acompanhar e fiscalizar a ocupação dos postes,
fornecendo todas as informações para que as prestadoras realizem as
modificações necessárias.

• A responsabilidade pela adequação é das prestadoras, inclusive quanto aos
custos.



• As prestadoras devem manter identificados todos os Pontos de Fixação
que utilizem.

• A forma da identificação deve observar o disposto nas normas técnicas
aplicáveis.

• Para os compartilhamentos existentes, a identificação deve ocorrer
concomitantemente com a adequação da ocupação e/ou regularização
às normas técnicas.

Identificação dos cabos



• As distribuidoras devem manter cadastro atualizado da ocupação dos
Pontos de Fixação nos postes.

• As distribuidoras devem disponibilizar o cadastro na forma de Oferta
Pública em sistema eletrônico.

• Para a implementação desse sistema eletrônico foi constituído grupo de
trabalho com participação de representantes das distribuidoras e das
prestadoras, sob a coordenação da ANEEL e da Anatel.

Cadastro



• O não cumprimento das obrigações de adequação de ocupação dos
Pontos de Fixação e de cumprimento às normas técnicas aplicáveis,
pode acarretar sanções previstas na regulamentação da ANEEL e da
Anatel.

• As distribuidoras e as prestadoras devem informar à ANEEL e à Anatel
sobre a obstrução ou impossibilidade da adequação dos Pontos de
Fixação por motivo atribuível a qualquer uma das partes.

Penalidades



Redes Subterrâneas



Agenda Regulatória 2015-2016

• Descrição da Atividade - Avaliar a expansão dos sistemas subterrâneos de 
distribuição de energia elétrica, identificando a eventual necessidade de sua 
regulamentação, sua interface com os processos tarifários, e a divisão de 
responsabilidades entre os envolvidos: poder público municipal, 
consumidores, distribuidora, concessionárias e autorizadas de telefonia e TV 
a cabo, dentre outros. 

• Objetivo - Eliminar eventuais barreiras regulatórias que existam para 
evolução dos sistemas de distribuição, garantindo o equilíbrio com a 
modicidade tarifária.



Custos (Capex) Rede Aérea x Subterrânea

• A relação de custos entre redes subterrâneas e redes aéreas pode variar de 3 a
17 vezes. Uma relação bastante citada em diversos estudos é 10.

• Essa relação é influenciada por:

• Características das redes consideradas – tipologia da rede (radial, dupla
alimentação, reticulado, etc).

• Padrão construtivos – rede diretamente enterrada, banco de dutos,
galerias.

• Característica do terreno e localização da obra – aspectos geográficos e
fundiários.

• Do custo total, cerca de 50-70% estão associados a obras civis.

• Em estudos de P&D, o custo médio por km foi estimado em R$ 4 milhões pela
AES Eletropaulo e em R$ 2,5 milhões pela Light/Cemig.



Custos (O&M) Rede Aérea x Subterrânea

• Não existe consenso no que se refere a custos de O&M. Alguns estudos
defendem que esses custos são menores para redes subterrâneas enquanto
outros alegam que são maiores.

• Assim como custos de CAPEX, os custos de O&M variam de acordo com o
padrão construtivo da rede subterrânea (diretamente enterrada, banco de
dutos, etc).

• Em estudo apresentado pela Eletropaulo foi estimado que os custos de O&M
das redes subterrâneas da empresa são da ordem de 48% das redes aéreas.

• No entanto, em estudo de P&D também da Eletropaulo são citadas referências
em que o custos de O&M de redes subterrâneas podem ser maiores (até 6,2
vezes) que os de rede aérea.

• O principal potencial de redução de custos de O&M está associado a atividade
de poda de árvores.



Proposta de Encaminhamento

• Na inexistência de legislação federal, a ANEEL não deve incentivar. É
prerrogativa da distribuidora a escolha do padrão construtivo;

• Deixar claro que, as obras de interesse da concessão, de acordo com os critérios
próprios das distribuidoras, possuem cobertura tarifária nos termos da
regulamentação vigente;

• Deixar claro que, obras que não sejam de interesse da concessão, motivadas
por critérios estéticos, urbanísticos ou de qualidade deverão ter seus custos
cobertos pela parte interessada (consumidores ou poderes públicos);

• As distribuidoras não poderão alegar falta de normas e procedimentos para
inviabilizar o atendimento por sistemas subterrâneos quando solicitado pelo
interessado;

• Não diferenciar a tarifa de consumidores atendidos por redes subterrâneas.
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