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1. Introdução
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou no Diário
Oficial da União o aviso de Audiência Pública nº 061/2018 (AP
061/2018) no dia 20 de dezembro de 2018, visando obter subsídios para
Análise de Impacto Regulatório (AIR) referente à regulamentação da
geoespacialização das instalações de transmissão.
O objetivo estratégico da ANEEL é obter as informações de localização
geográfica das instalações de transmissão, relacionando-as, de forma
uniformizada e atualizada, com informações não geográficas que a
Agência utiliza em suas atividades de fiscalização e regulação do
serviço público de transmissão de energia elétrica.
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2. Contexto regulatório
A demanda de regulamentação da geoespacialização das instalações
de transmissão se originou no processo de monitoramento da limpeza
de faixas de segurança de linhas de transmissão em implantação pela
ANEEL. Neste processo, a SFE identificou a necessidade da Agência
possuir as informações geográficas das torres, subestações e linhas de
transmissão para poder sobrepor com as informações geográficas das
queimadas monitoradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) e validar as informações de limpeza de faixas de segurança
declaradas pelas transmissoras.
Assim, a SFE propôs que a ANEEL conseguisse as informações que
necessita a partir do Sistema para Análise e Gerenciamento das
Instalações de Transmissão (SAGIT) que o ONS utiliza para receber as
informações de Projeto Básico e Como Construído das transmissoras.
A SCT, SGT, SFF e SRM, como futuros consumidores da Base de Dados
Geográficos da Transmissão (BDGT), contribuíram no processo. Elas
subsidiaram a identificação de processos executados pela ANEEL que
poderiam ser beneficiados pela criação da BDGT, bem como, a
identificação dos ativos e seus respectivos atributos que devem
constar na BDGT.
A ANEEL, por meio do Relatório de AIR n° 001/2018-SRT-SFESGI/ANEEL (AIR 001/2018) apresenta a proposta de criação da BDGT,
que acarretará na publicação de uma Resolução Normativa específica,
que definirá as principais questões relacionadas às obrigações e
prazos e alterará o Submódulo 2.2 dos Procedimentos de Rede.
Tendo em vista tais considerações, o Grupo EDP apresenta sua
contribuição com base nos temas já levantados pela ANEEL, bem como
outros julgados relevantes.

EDP Energias do Brasil

6

3. Formulário proposto
ANEEL
3.1

Identificação
do
Problema
Relatório
e
Justificativa para intervenção (Itens 1 e 4 do
AIR):

A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.2

Identificação dos atores e grupos afetados (Item
2 do AIR)

A EDP corrobora com os argumentos apresentados e ressalta que os
consumidores serão afetados pelo custo adicional para implantação do
sistema BDGT.

3.3

Experiência Nacional e Internacional (Item 6 do
AIR)

A EDP corrobora com os argumentos apresentados e solicita que seja
utilizado o mesmo sistema do BDGD implantado para o segmento de
distribuição.

3.4 Alternativas Identificadas (Item 8 do AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.5 Quanto à revisão da base (Subitem 8.2 do AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.6 Quanto aos dados (Subitem 8.3 do AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.
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A
EDP
corrobora
com
os
argumentos
apresentados. Quanto à hospedagem e gestão
da BDGT (Subitem 8.4 do AIR)

A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.8 Quanto à Implantação da BDGT:
carregamentos (Subitem 8.5 do AIR)

Primeiros

A EDP corrobora com os argumentos apresentados, entretanto, os
parágrafos 62 e 63 do Relatório de AIR n° 001/2018-SRT-SFESGI/ANEEL, transcritos abaixo, propõe alguns prazos não factíveis.
“62. Os ativos que já estiverem em operação comercial antes do
ONS adequar o SAGIT terão um prazo de até 3 (três) meses após
o

ONS

adequar

o

SAGIT

para

serem

carregados

pelas

transmissoras.
63. As informações de registro contábil destes ativos, destacadas
na planilha “Atributos_Contabeis” do Anexo 1 deste AIR, terão um
prazo de até 6 (seis) meses após a ANEEL criar rotina de
carregamento destas informações na BDGT para serem enviadas
e carregadas pelas transmissoras.”
Ressalta-se

que

as

concessionárias

de

transmissão

existentes

necessitam de um prazo exequível para planejar o orçamento
necessário e implantar o sistema proposto pela ANEEL.
Além disso, devido a quantidade e complexidade dos ativos e
principalmente pela dispersão geográfica, a EDP solicita que os prazos
citados nos parágrafos 62 e 63 do AIR sejam de 24 (vinte e quatro)
meses para implantação total do sistema BDGT.

3.9 Quanto à atualização das informações no SAGIT
e na BDGT (Subitem 8.6 do AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.
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3.10 Quanto ao incentivo econômico (Subitem 8.7 do
AIR)
A EDP entende que as transmissoras existentes não podem ser
penalizadas pela implantação do sistema BDGT, porque esta demanda
não está prevista no contrato de concessão.
Como a regulação não é retroativa, o incentivo econômico proposto no
item 8.7 do AIR deve ser somente para as novas licitações.
Além disso, a EDP solicita que as transmissoras que já assinaram o
contrato de concessão sejam ressarcidas de todos os custos do
processo de implantação do sistema BDGT.

3.11 Quanto ao armazenamento e consulta (Subitem
8.8 do AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.12 Quanto à obtenção dos dados (Subitem 8.9 do
AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.13 Impactos e Comparação das Alternativas (Itens
9 e 10 do AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.14 Acompanhamento e Fiscalização (Item 11 do
AIR)
A EDP corrobora com os argumentos apresentados.

3.15 Outras considerações sobre o tema
Em relação ao item 13. “Vigência”, a EDP reforça a necessidade que os
prazos para implantação do sistema BDGT sejam factíveis.
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pela

experiência

da

implantação

nas

concessionárias

de

distribuição, o prazo exequível para planejamento e execução é de
24 (vinte e quatro) meses após a consolidação da regra.
Destaca-se a relevância do processo de planejamento de expansão do
sistema de transmissão, principalmente em relação à qualidade das
informações dos relatórios que subsidiam os leilões e reforços, uma vez
que erros ou omissões podem resultar no atraso da entrada em
operação comercial devido a uma melhoria ou reforço na rede existente
não prevista no planejamento setorial.
Para mitigar este tipo de risco de assimetria de informações a EDP
entende que os dados do BDGT georreferenciados devem ser públicos,
ou seja, uma plataforma aberta e transparente em que qualquer
agente possa acessar as informações reais para planejamento da
expansão.
Em relação ao acesso, a EDP entente que o sistema BDGT deve ser
vinculado com os dados do sistema BDGD da Distribuição, como por
exemplo as barras e os pontos de conexão, porque as informações
reais integradas garantem um processo de livre acesso consistente e
assertivo ao sistema de transmissão e de distribuição.
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4. Resumo dos pleitos
Os pleitos da EDP são aqui resumidos:
1. A EDP solicita que seja utilizado o mesmo sistema BDGD
implantado para o segmento de distribuição.
2. A EDP solicita que os prazos citados nos parágrafos 62 e 63 do
AIR sejam de 24 (vinte e quatro) meses para implantação total do
sistema BDGT.
3. A EDP solicita que as transmissoras que já assinaram o contrato
de concessão sejam ressarcidas de todos os custos do processo
de implantação do sistema BDGT.
4. A EDP solicita que o incentivo econômico proposto no item 8.7 do
AIR deve ser somente para as novas licitações.
5. A EDP entende que os dados do BDGT georreferenciados devem
ser públicos.
6. A EDP entente que o sistema BDGT deve ser vinculado com os
dados do sistema BDGD da Distribuição.

