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1. SISTEMA DUTONET
1.1 OBJETIVO
O sistema tem como objetivo o envio de arquivos pelos Agentes de Geração de Energia
Elétrica à ANEEL. Os arquivos poderão ter o seu processamento acompanhado pelos agentes, que
podem verificar o seu histórico de envios. No final da importação, o sistema gera um recibo dos
arquivos enviados, conforme figura a seguir.

Os arquivos a serem enviados devem estar, obrigatoriamente, no formato xlsm (planilha com
as informações), e pdf (o relatório fotográfico).
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2. ESTRUTURA DO NOME DOS ARQUIVOS
O DutoNet somente realizará o “upload” dos arquivos, quando o nome dos arquivos estiver
dentro da nomenclatura padrão apresentada a seguir:

2.1 ARQUIVOS ENVIADOS PELOS AGENTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA
“APLRAP8463UTE31193_122013S001.xlsm”

Extensão do
Arquivo -> O
arquivo deve
ser enviado
com extensão
.pdf ou xlsm

Seqüência do envio > “S” constante, 3
caracteres, referente à
versão de envio dos
arquivos.

Mês e Ano de
Competência -> 6
caracteres no formato
MMAAAA

Nome do Relatório->
Classificação da usina + Id
da usina (depende de cada
usina) + ‘_’
Identificação da
aplicação/empresa -> 10
caracteres “APLRAP”, que é
constante, e código da empresa,
com 4 números
Neste
padrão
o
nome
APLRAP8463UTE31193_122013S001.pdf
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O número do identificador da empresa de quatro dígitos após a sequência APLRAP do nome
do arquivo pode ser obtido no próprio relatório em Excel a ser enviado, no campo “Identificador ANEEL
do Agente”. Já Id da usina com cinco dígitos está no campo “Identificador ANEEL da usina”.
No mais, observa-se que a Sequência de envio quase sempre será S001, apenas mudará caso
seja necessário retificar o relatório no mesmo mês, que no caso seria S002, S003, S004 etc.

3. INSTRUÇÕES DUTONET
3.1 CADASTRO NO DUTONET
A solicitação para acesso ao DutoNet deve ser encaminhada por correspondência à
Superintendência de Gestão Técnica da Informação, SGI, identificando os responsáveis pelo envio e
recebimento de retorno do processamento, contendo os seguintes itens para identificação:
• Sistemas de Registro: APLRAP;
• Sigla(UHE, PCH, UTE o u EOL), e código do agente;
• O nome do responsável pelo envio;
• O CPF do responsável pelo envio;
• E-mail de retorno; e
• Telefone de contato.
Após o cadastro ser efetuado, será encaminhado, para o e-mail, o Login, a senha de acesso e
código do agente para envio dos arquivos via DutoNet. Essas informações são de caráter pessoal e
serão enviadas para o e-mail da pessoa designada para enviar os dados solicitados pela Resolução
Normativa nº 398/2010.
Caso seja necessário substituir o(s) responsável(is) pelo envio, deve-se encaminhar um ofício
solicitando o descredenciamento da pessoa, informando o nome completo e o novo cadastramento na
forma descrita acima.
Empresas já cadastradas no DutoNet terão acesso ao APLRAP.
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3.2 DISPONIBILIDADE DO APLICATIVO DUTONET.
O Aplicativo DutoNet é utilizado para encaminhar os arquivos e receber os retornos do
processamento.
Link para instalação do Aplicativo DutoNet: HTTP://duto.aneel.gov.br/dutonet

3.3 ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DOS ARQUIVOS.






O responsável pela instalação do sistema deverá ter direito de escrita na máquina.
O agente deverá verificar a regras de firewall da rede interna local.
O manual do usuário DutoNet, esta disponível na própria aplicação.
O responsável pelo envio deverá enviar os arquivos dentro da data limite.
O DutoNet realizará upload de arquivo igual ou inferior a 20 megabytes (MB)
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