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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um método que visa possibilitar a gestão do aparente impasse 

envolvendo três agentes do setor elétrico. A Distribuidora de Energia que visa lucros, o 

Regulador que impõe às Distribuidoras, metas permanentes de melhor desempenho 

juntamente com viés de redução das tarifas e o Consumidor que deseja qualidade de 

fornecimento de energia e tarifas justas. Este método possibilita identificar e priorizar com 

precisão qual circuito de um sistema elétrico é mais adequado para os investimentos em 

melhoria de desempenho, quantificar o ganho de qualidade após as melhorias e avaliar técnica 

e economicamente se o benefício obtido em melhoria de qualidade produzirá retorno 

financeiro para remunerar o investimento. Para o desenvolvimento deste método, os dados de 

desempenho do sistema elétrico foram tratados estatisticamente para identificar quais 

ocorrências podem ser mitigadas com ações da distribuidora. Foi desenvolvida uma matriz de 

decisão multiatributos, referenciada pelos parâmetros de desempenho do sistema elétrico, para 

possibilitar a ordenação das regiões elétricas prioritárias para investimentos em melhorias. As 

ações técnicas de melhorias consideram a utilização de redes compactas e através de medições 

de desempenho destas redes e a comparação com o desempenho de redes nuas, foi possível 

estabelecer o potencial de redução do número de ocorrências após a implantação. Foi 

estabelecido critérios para identificar a taxa de melhoria de desempenho, que estabelece a 

correlação entre a extensão de rede modernizada e a redução do número de ocorrências. Foi 

também estabelecido critérios para avalição econômica do investimento de modo a garantir 

que os benefícios técnicos e econômicos suportem os investimentos, viabilizando o processo 

de melhoria. Este método permite elaborar o planejamento estratégico plurianual mais 

eficiente do sistema elétrico, atendendo aos requisitos regulatórios brasileiro. Nesta análise 

serão apresentadas alternativas para a gestão da malha elétrica com maior eficácia técnica e 

econômica, otimizando a aplicação dos recursos disponíveis e extraindo elevada qualidade no 

fornecimento de energia elétrica. O resultado final é melhoria contínua da qualidade da 

energia fornecida, saúde financeira da distribuidora, do setor elétrico e tarifas adequadas, ou 

seja, este método é uma ferramenta precisa para gestão de ativos. 

 

Palavras-Chave: Avaliação técnica e econômica.  Custo benefício.  Matriz de decisão. 

Qualidade de energia.  Redes compactas.  Spacer cable system. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a methodology which supports the management of this apparent impasse 

involving three electricity sector agents. The Utility Company which focus on profit, the 

Regulator that imposes on Distributors permanent goals of better performance together with 

tariff reduction biases, and the Consumer who seeks for quality of energy supply and fair 

tariffs. This method makes it possible to accurately identify and prioritize which circuit of an 

electrical system is most appropriate for investments in performance improvement and to 

technically and economically evaluate whether the benefit obtained in quality improvement 

will yield financial return for the investment. For the development of this method, the 

performance data of the electrical system was treated statistically to identify which 

occurrences could be mitigated by distributor actions. A multi-attribute decision matrix was 

developed, supported by the performance parameters of the electric system, to enable the 

ordering of the priority electric regions for investments in improvements. The technical 

actions of improvements consider the use of spacer cable system. Through performance 

measurements of these networks, it was possible to establish the potential of reducing the 

number of occurrences after the implantation. To identify the rate of performance 

improvement a criterion has been established which establishes the correlation between the 

modernized network extension and the reduction of the number of occurrences. A method for 

assessing investment was also established to ensure that the technical and economic benefits 

finance the investments, making the improvement process feasible. This methodology allows 

elaborating the multi-year strategic planning of the electric system, meeting the Brazilian 

regulatory requirements. In this analysis alternatives for the electrical grid management will 

be presented with more technical and economic efficiency, optimizing the application of 

available resources and extracting high performance of the electrical system. The result is a 

continuous improvement of the power quality of the energy, financial health of the distributor 

and the electric sector, and adequate tariffs, that is, this method is an accurate tool for asset 

management. 

 

Keywords: Compact networks. Cost benefit. Decision matrix.  Power quality. Spacer cable 

system. Technical and economic evaluation.  
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APLICAÇÃO DA MATRIZ DE DECISÃO NA ANÁLISE TÉCNICA E 

ECONÔMICA PARA INVESTIMENTOS NA MODERNIZAÇÃO DE 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

CAPITULO I 

___________________________________________________________________________ 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de energia é crescente no Brasil e conforme o Plano Nacional de Energia 

2050 – PNE1, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE2 do Ministério de Minas 

e Energia – MME3, as projeções indicam tendências de um aumento médio de 3,1% ao ano 

para o Brasil, a partir de 2013 a 2050.  

Na Figura 1 é apresento graficamente esta previsão da evolução do consumo de 

energia no Brasil, para o período entre 2013 e 2050 (PNE 2050-MME). 

Figura 1 - Evolução do consumo de energia no Brasil, 2013 – 2050 

 
Fonte: próprio autor: Plano Nacional de Energia- PNE – 2050 – MME (atualizado em 11/11/2016) 

                                                           
1 PNE – Plano Nacional de Energia  
2 EPE – Empresa de Pesquisa Energética 
3 MME – Ministério de Minas e Energia 
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Conforme o Plano Nacional de Energia, estima-se que o consumo de energia elétrica 

via rede evolua de 463 TWh em 2013 para valores de 1.465 TWh ao fim de 2050. Isto 

significa que em 2050, o consumo de energia elétrica via rede poderá ser de 216% maior que 

o de 2013.  

Estas projeções de consumo de eletricidade incorporam premissas de crescente 

eficiência em seu uso, conforme EPE. De fato, a otimização do uso dos recursos energéticos 

apresenta-se como uma necessidade natural para alavancar o crescimento econômico 

aumentando a produtividade e reduzindo os elevados investimentos em infraestrutura.   

De modo mais específico, considera-se que o ritmo de expansão do consumo de 

eletricidade, no caso brasileiro, está condicionado principalmente aos fatores de modernização 

da atividade agropecuária no país, participação dos grandes consumidores industriais de 

energia elétrica no valor adicionado total da indústria, aumento da participação do setor de 

serviços no PIB4, a evolução do consumo per capita de eletricidade no setor residencial e a 

difusão de alternativas eficientes de uso da eletricidade, conforme premissa norteadoras do 

Plano Nacional de Energia. 

Sem dúvida, o crescimento da necessidade de energia elétrica representa um desafio 

importante para o setor elétrico brasileiro, para garantir ao mercado disponibilidade de energia 

e qualidade no fornecimento a preços módicos. 

A malha elétrica para atender este crescimento deve ser contemplada com 

investimentos na ampliação e reforço do sistema elétrico com a construção de redes e 

subestações. 

O atendimento ao mercado de energia elétrica é regulado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL5, que tem como desafio garantir condições para que as Geradoras, 

Transmissoras e Distribuidoras de energia elétrica, disponibilizem a energia necessária ao 

mercado, porém com qualidade adequada e a preços justos. 

 

1.1   MOTIVAÇÃO 

 

Para atender a expansão do mercado consumidor de energia, o sistema de potência 

                                                           
4 PIB – Produto Interno Bruto 
5 ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica 
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CAPITULO VI  

___________________________________________________________________________ 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho integra diversas áreas do conhecimento oriundas da academia e que 

aplicadas à moderna engenharia produzirão melhoria na qualidade do serviço fornecido e 

posicionarão a rede de distribuição em um novo patamar compatível com a demanda por 

serviços com melhor qualidade e a custos adequados. 

Conclui-se que foram alcançados os objetivos propostos pelo presente trabalho. Seu 

conteúdo apresenta um método consistente e aplicável e que foi desenvolvido durante a 

pesquisa realizada, através da aplicação de conceitos científicos atuais.  

 O conteúdo deste trabalho contribui para estruturação de critérios objetivos para 

avaliação de um sistema elétrico qualquer e possibilitar a identificação de alternativas técnicas 

e econômicas para propostas de ações exequíveis, visando a melhoria da qualidade dos 

serviços de eletricidade.  

A aplicação deste método permite precisão na tomada de decisão para obtenção do 

melhor desempenho técnico da rede elétrica e o melhor retorno econômico deste 

investimento, possibilitando melhoria contínua da qualidade da energia fornecida e saúde 

financeira da distribuidora e do setor elétrico. 

A avaliação econômica desenvolvida neste trabalho indica que os ganhos de qualidade 

auferidos podem gerar recursos para o financiamento da modernização do sistema elétrico, 

desde que as taxas de juros e o grau de depreciação dos ativos a serem substituídos suportem 

esta migração de tecnologia.  

Avaliando especificamente os objetivos propostos, foi possível o desenvolvimento de 

uma Matriz de Decisão que, com a utilização de indicadores técnicos e econômicos, 

possibilita a ordenação e identificação precisa de cada região elétrica que compõe o sistema 

de potência e que são propícias ao desenvolvimento de projetos de melhoria da qualidade do 

fornecimento. 

A intersecção desses indicadores técnicos e econômicos permitem localizar a região 

com o pior desempenho técnico e melhor retorno do investimento, sinalizando que o destino 
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dos recursos disponíveis produza maximização do retorno técnico e econômico. O retorno 

técnico se dá pela redução do número de ocorrências e o retorno econômico se dá através da 

realização de investimentos prudentes na rede elétrica de modo que os ganhos de desempenho 

auferidos possam financiar os investimentos em modernização. 

Identificada através da Matriz de Decisão, a região elétrica com maior favorabilidade 

para o programa de melhorias, é possível identificar por quais circuitos nesta região elétrica 

serão iniciados os projetos de melhoria de desempenho. Esta identificação ocorre a partir da 

ordenação dos circuitos com pior desempenho na direção dos circuitos com melhor 

desempenho. Estes circuitos com desempenho críticos apresentam o maior potencial de 

benefícios. 

Por meio da migração de um sistema elétrico constituído de redes nuas para um 

sistema elétrico com redes compactas e a adequada comparação do desempenho entre estes 

sistemas construtivos, é possível determinar, através da Taxa de Melhoria de Desempenho, 

qual o potencial de redução do número de ocorrências proporcionalmente a extensão de redes 

modernizadas. Esta identificação é possível através da construção da curva que correlaciona a 

redução do número de ocorrências em relação a extensão de redes modernizadas. Por outro 

ângulo, é possível fixar o nível de redução do número de ocorrências desejado e identificar 

qual a extensão de rede a ser modernizada para se atingir a meta estabelecida. Esta ação pode 

ser obtida individualmente para as redes primaria e secundárias. 

 Avaliando a proposta de utilização deste método na aplicação prática dessas novas 

tecnologias, é possível afirmar que as redes compactas são mais eficientes, com tecnologias 

mais sustentáveis e com melhor resultado econômico ao longo da vida útil se comparadas as 

redes nuas existentes.  

Completando este conjunto de objetivos, a avaliação do resultado econômico, 

necessário ao financiamento deste programa, aplicou os conceitos modernos de engenharia 

econômica com cálculos atuariais, considerando um horizonte de 20 anos de vida útil dos 

ativos, conforme especifica a legislação do setor elétrico brasileiro.  

A avaliação dos custos e benefícios destes investimentos considerou os recursos 

aplicados desde a implantação do projeto, passando pela operação e manutenção até o final da 

vida contábil e não observando apenas o custo inicial de implantação.  

Esta avaliação econômica e técnica está alinhada ao Manual de Controle Patrimonial 

do Setor Elétrico, no qual as premissas de remuneração destes ativos são regulamentadas 

através da legislação brasileira e são fundamentais para manter a competitividade no setor 

elétrico. Estes conceitos são fundamentais para avaliação da eficiência do investimento e 

compartilhamento dos benefícios com consumidores e investidores. 

Para o direcionamento da avaliação econômica, foram analisados diferentes cenários 
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considerando os parâmetros de juros e depreciação econômica das redes, de modo que foi 

possível identificar a relação entre estas grandezas e a consequência no resultado do projeto, 

sinalizando a viabilidade ou a inviabilidade, no momento da análise. 

Esta análise permite que os planejadores possam determinar o limite dos custos de 

capital pagos para financiamento do projeto bem como identificarem cronologicamente a 

depreciação adequada para substituição dos ativos.  

A aplicação deste método permite identificar as oportunidades para as ações de 

melhorias no sistema elétrico garantindo adequado desempenho técnico e econômico deste 

investimento.  

Outro fator de destaque deste método para análise e gestão da rede elétrica, foi a 

integração dos conceitos técnicos de engenharia e economia aos diplomas legais que regulam 

o setor elétrico e que são estratégicos para o desenvolvimento do Brasil.  

Desta forma verifica-se que é possível conciliar a expansão e melhoria da qualidade do 

sistema elétrico sem, contudo, comprometer o equilíbrio entre a tecnologia e a economia, 

fator este, desejável para o setor elétrico 

Outra questão que sempre estará na agenda nacional é a capacidade do estado em 

manter o interesse do investidor em continuar financiando esta expansão, sem onerar à tarifa e 

agredir os preceitos de sustentabilidade nacional. A avalição técnica e econômica proposta por 

este método indica esta possibilidade.  

Esta não é apenas uma proposta de alteração física nas redes com a migração de 

padrão construtivo. Será uma migração para um novo modelo de gestão que permeará toda a 

espinha dorsal das empresas e do setor elétrico brasileiro, que tem como ponto de partida as 

áreas de engenharia e na sequência as áreas de mercado, regulação, contabilidade, suprimento, 

logística e produção.  

Importante ressaltar que a academia e todo o parque de fornecedores de produtos e 

serviços para este setor, serão impactados positivamente na direção de criar e agregar novos 

valores de serviços e produtos a este mercado.  

Adicionalmente, este método pode ser aplicado em todo sistema elétrico de 

distribuição, bastando para tanto a prospecção de informações corretas de cada rede elétrica 

sob estudo, com a finalidade de alimentar dados e as ferramentas de análise.  

Este trabalho enseja também a possibilidade de novos estudos aplicados ao setor 

elétrico. 

No lado da demanda, a possibilidade de novos critérios de planejamento, operação e 

manutenção das redes e equipamentos do sistema de distribuição, possibilitará a redução das 

perdas, redução do custo de implantação das redes e outros infindáveis benefícios decorrentes 

do melhor conhecimento da performance do sistema elétrico. 
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Do lado do consumo, será registrado melhoria na qualidade do serviço de energia, 

garantindo maior segurança as atividades produtiva e de lazer e, por conseguinte, tarifas 

adequadas para este serviço. 

Haverá poucos limites se for aplicada a criatividade. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Tratou-se neste documento, de uma ampla visão estratégica para planejamento técnico 

e econômico de redes de distribuição. Sem dúvida o resultado positivo oriundo deste método, 

permeará também os processos de produção, transmissão e demais melhorias possíveis no 

sistema elétrico. 

Como sugestão para futuros estudos, este método pode também ser ajustada para 

verificar a viabilidade da implementação de sistemas inteligentes nas redes elétricas, 

permitindo identificar o circuito ideal para início da instalação da inteligência, com objetivos 

de auferir expressivos ganho de qualidade e retorno adequado para os investimentos. A partir 

desta análise será possível identificar os diferentes níveis de inteligência incorporados aos 

medidores e equipamentos instalados na rede, com objetivo de otimização dos recursos 

aplicados, evitando o superdimensionamento desta inteligência.  

Outra linha de pesquisa é a adição destes sistemas inteligentes agregada a 

modernização das redes, conforme aqui proposto, possibilitando a análise técnica e econômica 

considerando ambas evoluções tecnológicas. 

Considerando que 70% das ocorrências ocorrerem na rede de baixa tensão, outra 

vertente para novos estudos poderá caminhar na direção de desenvolvimento de um módulo 

específico para estas redes. 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. Indicadores coletivos de 

continuidade. Brasília: ANEEL, 2015. Disponível em: 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/indicadores_de_qualidade/pesquisaGeral.cfm. Acesso 

em: 12 nov. 2016. 

 

______ Nota técnica n°0025 / 2006 - SRD/ANEEL:  metodologia para o estabelecimento da 
relação entre a qualidade e os investimentos necessários ao seu atendimento no segmento da 

distribuição de energia elétrica. Brasília: ANEEL, 2006. Disponível em: 

http://www.aneel.gov.br. Acesso em: 20 abr. 2014. 

 

______ Nota técnica nº 80/2012-SRE/ANEE: Companhia Energética do Ceará- COELCE. 

ciclo 2011-2014- final. Superintendência de regulação econômica.  Brasília, 4 de abr. de 

2012. Brasília: ANEEL, 2012. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182>. Acesso em: 19 ago. 2013.  

 

______ Nota técnica n.º 089/2008-SRE/ANEEL: Brasília, 03 de abril de 2008. Segunda 

revisão tarifária periódica da concessionária de distribuição de energia elétrica. Companhia 

Paulista de Força e Luz – CPFL Paulista. CICLO 2007 – 2010. Brasília: ANEEL, 2008. 

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 19 ago. 2013. 

 

______ Nota técnica n° 097/2013-SRE/ANEEL-CPFL Paulista. Brasília: ANEEL, 2013. 

Disponível em:< http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182>. Acesso em: 19 ago. 2013. 

 

______ Nota técnica 113/2007 – SRD/SRE/ANEEL: metodologia para projeção de 

investimentos para o cálculo do fator X. contribuição da audiência pública 052/2007. Brasília: 

ANEEL, 2007. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2007/052/contribuicao/copel_anexo_i

i_fator_x.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2013. 

 

______ Nota técnica n° 122/2005-SRE/ANEEL:  metodologias para revisão tarifária 

periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Brasília: ANEEL, 2005. 

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br>. Acesso em: 20  abr. 2014. 

 

______ Nota técnica nº 203/2012-SRE/ANEEL: eletropaulo. Brasília: ANEEL, 2012. 

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182>. Acesso em: 19 ago. 2013. 

 

______ Nota técnica nº 244/2010;- SRE/ANEEL. Brasília, 2 de agosto de 2010. ESCELSA. 

Brasília: ANEEL, 2010. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182>. 

Acesso em: 19 de agosto 2013. 

 

 

______ Nota técnica nº. 253/2012-SRE/ANEEL: Centrais Elétricas do Pará S.A - CELPA. 

Brasília: ANEEL, 2012. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182>. 

Acesso em: 19 ago. 2013. 

 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182


153 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

______ Manual de controle patrimonial do setor elétrico- MCPSE: MCPSE, aprovado 

pela resolução normativa nº 367, de 02/06/2009, publicado em 26 de jun. 2009, retificado em 

22 set. de 2009, Revisão do MCPSE através da Audiência Pública nº24/2014 e aprovação 

ANEEL Resolução Normativa nº 674, de 11 de agosto de 2015: publicação da Resolução nº 

367/2009 até a última revisão. Brasília: ANEEL, 2009. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/documents/656815/14887121/MANUAL+DE+CONTROLE+PAT

RIMONIAL+DO+SETOR+EL%C3%89TRICO+-+MCPSE/3308b7e2-649e-4cf3-8fff-

3e78ddeba98b?version=1.0>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

______ Procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional-   

PRODIST:  qualidade da energia elétrica. Brasília: ANEEL, 2008. (Módulo, 8). Disponível 

em: <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 19 ago. 2013. 

 

______ Procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional-   

PRODIST: ressarcimento de danos elétricos. Resolução normativa nº 499/2012. Brasília: 

ANEEL, 2012. (Módulo,  9). Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Modulo9_Revisao_0.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2014. 

 

______ Procedimentos de Regulação Tarifária- PRORET: submódulos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 

2.5.  Brasília: ANEEL, 2011. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br>. Acesso em: 20 de 

jan. 2015. 
 
______ Resolução nº. 493, de 3 de setembro de 2002: estabelece metodologia e critérios 

gerais para definição da base de remuneração, visando a revisão tarifária periódica das 

concessionárias de distribuição de energia elétrica. Brasília: ANEEL, 2002. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 1 set. 2013. 
 
______ Resolução homologatória nº 1.223, de 18 de outubro de 2011: CPFL Piratininga. 

Brasília: ANEEL, 2011. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182>. Acesso 

em: 19 ago. 2013. 

 

______ Resolução homologatória nº 1.505, de 5 de abril de 2013: Enersul. Brasília: 

ANEEL, 2013. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182>. Acesso em: 19 

ago. 2013. 

 

______ Resolução normativa nº 234, de 31 de outubro de 2006 (*) Nota técnica 262/2006: 

SRE/SFF/SRD/SFE/SRC/ANEEL. Brasília: ANEEL, 2006. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2014. 
 
______ 3º ciclo de RTP das distribuidoras de EE. Brasília: ANEEL, 2012. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/revisao 

TarifariaPeriodica/index.cfm?Ano=2012&Concessionaria=73. Acesso em: 19 ago. 2013. 
 
ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2012. p. 159,160. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 13820/1997: 

avaliação de servidões, equipamentos, instalações e complexos industriais. Rio de Janeiro, 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=182


154 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2013. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 13820/1997: 

avaliação de servidões, equipamentos, instalações e complexos industriais. Rio de Janeiro, 

2013. 

 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 8977/1985: 

avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e complexos industriais. Rio de Janeiro, 

2013.  

 

ÁVILA, S. S. G. Cálculo I:  funções de uma variável. 6. ed. São Paulo: Livros Técnicos e 

Científico, 2004. p. 27-56. 

BARBETTA, P.  A.; REIS, M. M.; BORNIA, A. C. Estatística para cursos de engenharia e 

informática. 3. ed.  São Paulo: Atlas, 2010. p. 316-346. 

BERNOULLI, D. Exposition of a new theory on the measurement of risk. Econometric, 

Chichester, v. 22, n. 1, p. 23-36, 1954. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/i332643>. 

Acesso em: 14 nov. 2016. 

BOSSI, A.; SESTO, E. Instalações elétrica. São Paulo: Hemus Livraria, 2002. p. 605-638. 

BRIGHAM, E.; GAPENSKI, L.; EHRHARDT, M. Administração financeira: teoria e 

prática. São Paulo: Atlas, 2001. p. 437. 

 

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. Análise numérica.  8. ed.  São Paulo: Cengage Learning, 

2008. p. 62-74. 

 

CARDOSO, J. New solutions in EDP distribuição – medium voltage overhead lines. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION – CIRED, 1.,  

2009, Prague. Conference… [S.l.]: Electricity Distribution, 2009. p. 1. 

CÔRTEZ, J. G. P. Introdução à economia da engenharia, uma visão do processo de 

gerenciamento dos ativos da engenharia. 3. ed . São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 71-

154.  

CYRILLO, I. O.  Estabelecimento de metas de qualidade na distribuição de energia 

elétrica por otimização da rede e do nível tarifário. 2011. 123 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo– USP, São Paulo, 2011. 

 

DEB, K. Multi-objective optimization using evolutionary algorithms: west sussex PO 19 

8SQ. England: John Wiley & Sons, 2004. p. 1-48. 

 

DOMINGUEZ, J. S.; CERQUEIRA JUNIOR, A. J.; DOMINGUEZ, D. S.; FRIAS, D.; 

IGLESIAS, S. M. Using a multi-agent system for monitoring indicators of quality of service 

in power distribution networks. IEEE Latin America Transactions, Piscataway,  v. 13, n. 4, 

2015. p. 1048-1054. 

http://www.jstor.org/stable/i332643


155 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

FIGUEIREDO, S.; CAGGIANO, P. Controladoria: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 1997. 

p. 91. 

GAUTSCHI, W. Numerical analysis, an introduction. West Lafayett: Birkhauser Boston, 

1997. p. 230-243. 

GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. Otimização combinatória e programação linear: 

modelos e algoritmos. Rio de Janeiro:  Campus, 2000. p. 1-30. 

GOMES, C. F. S.  Principais características da teoria da utilidade multiatributo, e 

análise comparativa com a teoria da modelagem de preferências e teoria das 

expectativas. Rio de Janeiro:  Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV)/COPPE – 

UFRJ, [200-]. p. 1-6. 

 

GONDIM, I. N.; BARBOSA JUNIOR, J. A. F.; OLIVEIRA, J. C.  Member IEEE.  

OLIVEIRA, A.; TAVARES, C. E.  An approach to obtain system disturbance data to 

consumer reimbursement analysis by real time measurements. IEEE Latin America 

Transactions,   v. 11, n. 2, p. 719-725, March 2013.  

 

GUEMBAROVSKI, R. H.  Um modelo de referência orientado ao conhecimento para o 

processo de planejamento de sistemas de distribuição de média tensão. 2014. 277 f. Tese 

(Doutorado em Engenharia Elétrica)– Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

 

HEIDARI, S.; FOTUHI-FIRUZABAD, M.; KAZEMI, S.  IEEE member. Power distribution 

network expansion planning considering distribution automation. IEEE Transactions on 

Power Systems: IEEE Journals & Magazines, Athenas, v. 30, n. 3, p. 1261-1269, May 

2015.  

 

HELEBRANDO, A.; HOKAMA, W. S. Rede de distribuição inteligente com auto 

recuperação de alimentadores. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA-  SENDI, 21., 2014, Santos. Anais... Santos: [s.n.],  2014. p. 1-6. 

 

JARDINI, A. J.; MATSUO, I. B. M.; HOKAMA, W. S.  et al. Diagnóstico da atuação da 

proteção em subestações de distribuição. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-SENDI, 21., 2014, Santos. Anais... Santos: 

[s.n.],  2014. p. 1-12. 

 

KUHLENENGEL, M. ; LANDINGER, C. S. R.  IEEE member.  In: BELLO, S.; GRENIER, 

G.; PSILOPULOS, K.  Development and installation of a 69kV aerial cable system. IEEE 

Transactions on Power Systems,  Piscataway,  p.  836-841, 1999 

 

LAURIA, L, C. Decisões de custos em épocas de crise: aspectos relevantes em orçamentos 

de investimentos (capex). Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- 

PUC, , ano de publicação.  _, Disponível em: <http://docslide.com.br/download/link/capex-e-

opex>. Acesso em: 7  mar 2017. 

http://docslide.com.br/download/link/capex-e-opex
http://docslide.com.br/download/link/capex-e-opex


156 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

MILONI, G.; ANGELINI, F. Estatística aplicada, número s-índices, regressões e 

correlações, séries temporais. São Paulo:  Atlas, 1995. p. 159-193. 

 

MINISTÉRIO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO. Norma Regulamentadora 10 

NR10:  segurança em instalações e serviços em eletricidade, conforme a portaria ministro de 

estado do trabalho e emprego nº 598 de 07 de dez. de 2004. Brasília- DF: Portaria nº 3.214, de 

1978. Disponível em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm>. Acesso 

em: 1 nov. 2014. 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME; SECRETARIA DE ENERGIA – SE; 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DNAEE. 

Contrato de concessão no 014/97 companhia paulista de força e luz - cpfl distribuição. 

Brasília; Brasil: Diário Oficial da União de 25 de setembro de 1997 e outorgadas pelo Decreto 

de 19 de novembro de 1997. Diário Oficial da União de 20 de novembro de 1997. 

Disponível em: 

http://www.aneel.gov.br/documents/655812/15062979/Contrato+de+Concess%C3%A3o.pdf/

d8d68f82-7cab-458b-9ea8-0a0dbc5b3920?version=1.0. Acesso em: 22 fev. 2012. 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME. SECRETARIA DE ENERGIA – SE. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DNAEE. Plano 

nacional de energia 2050- PNE: nota técnica DEA 13/15. Demanda de energia 2050. Rio de 

Janeiro: Ministério de Minas e Energia, 2016.  Disponível em: <http://www.epe.gov.br>. 

Acesso em: 11 nov. 2016. 

 

NAUMOV, A. A.; KHODUSOV, N. V. NPV: method for investment estimation. Science and 

Technology. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, 

6.,  2002, Russian. Proceedings… Russian: KORUS, 2002. 

 

RAMÍREZ-VÁZQUEZ, I.; ESPINO-CORTÉS, F. P. Electric-field analysis of spacer cable 

systems for compact overhead distribution lines. IEEE Transactions on Power Delivery, 

Piscataway, v.  27, n. 4, 2012. p.  2312-2317. DOI: 10.1109/TPWRD.2012.2209186. 

 

ROCHA, R. C. C.; SOARES, M. R.; DA COSTA, L. A.; LA SALVIA, J. A.; LEME, R. P.  

New electrical connection technology for covered overhead distribution lines. IEEE Journals 

& Magazines. New Orleans, v. 2, p. 623 – 629, 1999. 0-7803-5935-6/00/2000. 

ROCHA, R. C. C.; GOMES, E. M.; NISHIMURA, F.; CICARELLI, L. D.; SOARES, M. R.  

New technologies, standards and maintenance methods in spacer cable systems. IEEE 

Transactions on Power Delivery, Piscataway, v. 17, n. …, p. 562-568, 2002. 0-7803-5935-

6/00/2000 © IEEE. DOI: 10.1109/61.997939. 

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo numérico, aspectos teóricos e 

computacionais. São Paulo: Pearson e Makron Books do Brasil, 1988. p. 66-82. 

SAMANEZ, C. P. Engenharia econômica. São Paulo: Pearson, 2009. p. 36-123. 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/portariamte598.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/portariamte598.htm
https://doi.org/10.1109/TPWRD.2012.2209186


157 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

SIMÕES, A. C.; PIAZZA, E. G. B. E.; ROMANELLI, N. W. Substituição de rede nua por 

rede compacta em redes existentes visando redução dos custos de manutenção. In:  

SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- SENDI, 19., 

2010, SÃO PAULO. Seminário... São Paulo: [s.n.], 2010. p. 1-21. 

 

TORRES, O. F. F. Fundamentos da engenharia econômica e da análise econômica de 

projetos. São Paulo: Thonson, 2006. p. 83-92.  

 

WARD, E. BARRON F. H. Improved simple methods for multiattribute utility 

measurement. California: Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1994.  p. 

306 – 325. 

 

ZHOU, R; YANG, H.; DUAN, X.; XIN, J. Simulating decision for power system planning 

based on multi-attribute fuzzy optimal selection. San Francisco:  IEEE, 2005. v. 2, p. 1419-

1423. ISBN: 0-7803-9157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Bibliografia 

BALZER, G.; BOEHLE, B.; HANEKE, K.; KAISER, H. G.; PÖHLMANN, R.; 

TETTENBORN, W.; VO, G. Switchgeaar manual. 9. ed.  Mannhein: ABB Schaltanlagen 

GmhB, 2003. p. 351-359. 

BANDEIRANTES ENERGIA - GRUPO EDP. Estruturas para redes de distribuição 

aéreas compactas – detalhes de montagem - PT.DT.PDN.03.05.001 – versão 2. São Paulo: 

Grupo EDP, 2015. Disponível em: http://www.edp.com.br/distribuicao/edp-

escelsa/informacoes/tecnicas/padrao-e-especificacoes-

tecnicas/Documents/PT.DT.PDN.03.05.001%20v2.pdf. Acesso em: 15 jan. 2016. 

BRITTES, J. L. P. et al. Substation smartening: an IEC based approach for utility smart 

analytics development. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART GRID 

SYSTEMS- ICSGS, 4., 2015, Lisbon. Conferencia… Lisbon: [s.n.], 2015.  

CARMELO, M. Redes inteligentes (Smart Grid.) In:   SEMANA CIENTÍFICA E 

CULTURAL DA ENGENHARIA ELÉTRICA, 30., 2011, Barretos. Semana... Barretos: 

UNIFEB, 2011. p. ...-... 

CATÁLOGO FICAP. Divisão cabos energia:  cabos para linhas aéreas. São Paulo: FICAP, 

2014. Disponível em: <http://www.eletege.com.br/catalogos/ficap.pdf>. Acesso em: 12 nov. 

2014. 

 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA- CELESC. Manual de procedimentos 

sistema de desenvolvimento de sistemas de distribuição subsistema normas e estudos de 

materiais e equipamentos de distribuição código título folha I-313.0021 critérios para 

utilização de redes de distribuição padronização aprovação elaboração visto DVOG 

RES. DDI Nº 206/2012 – 06/12/2012 DVEN DPEP. Florianópolis: CELESC, 2012. 

Disponível em:  < http://www.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-

de-equipamentos-e-materiais>. Acesso em: 3 mar. 2014. 

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL ENERGIA. Padrão técnico 

distribuição, rede primária compacta 15kV e 25kV – conexões: número do documento 

3585, instrução 1.8, 14 de jul. 2008. Campinas: CPFL Paulista - GEG, 2008. Disponível em: 

<http://www.cpfl.com.br>. Acesso em: 18 set. 2012. 

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL ENERGIA. GED 2430 

planejamento e controle da arborização na coexistência com o sistema elétrico.  

Campinas: CPFL Paulista- GEG, 2006. Disponível em: <http://www.cpfl.com.br/>. Acesso 

em: 3 mar. 2014. 

 

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL ENERGIA. GED 3978 padrão 

técnico distribuição: cabo multiplexado isolado para 15kV e 25kV (S). Campinas: CPFL 

Paulista - GEG, 2007. Disponível em: <http://www.cpfl.com.br/>. Acesso em: 3 mar. 2014. 

COSTER, E.; KERSTENS, W.; BERRY, T. Self-healing distribution networks using smart 

http://www.cpfl.com.br/
http://www.cpfl.com.br/


159 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

controllers. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION 

STOCKHOLM- C I R E D, 22., 2013, Stockholm.  Conference… Stockholm: [s.n.], 2013. p. 

1-4.  Paper 0196. DOI: 10.1049/cp.2013.0603. 

ELEKTRO. ND.06:  materiais para redes aéreas isoladas de distribuição de energia elétrica- 

norma técnica. Campinas: [s.n.], 2014. Disponível em: <http://www.elektro.com.br/>. Acesso 

em: 3jul. 2014. 

FAGUNDES, C. R. Avaliação de acessórios poliméricos de redes compactas protegidas 

por meio de ensaio de multiestressamento e simulação computacional. 2008. 90 f. 

Dissertação (Mestrado)–  Faculdade de Engenharia de Materiais, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2008. Disponível em: < 

http://www.pipe.ufpr.br/portal/defesas/dissertacao/144.pdf>. Acesso em: 12 set. 2014. 

KAGAN, N.; GOUVEIA, M.; MAIA, F. C.; DUARTE, D.; LABRONICI, J.; GUIMARÃES, 

D. S.; NETO, A. B.; SILVA, J. F. R.; PARTICELLI, F. Redes elétricas inteligentes no 

Brasil. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. p. 47-57, p. 159-193. 

 

LAMIN, H. Análise de impacto regulatório da implantação de redes inteligentes no 

Brasil. 2013. 306 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)– Faculdade de Tecnologia, 

Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2013. Disponível em: < 

http://www.aneel.gov.br/biblioteca/trabalhos/trabalhos/Tese_%20Hugo_Lamin.pdf>. Acesso 

em: 12 out. 2014. 

 

LANDINI, L. A. R.  A consolidação das redes de transmissão e de distribuição do sistema 

elétrico brasileiro em face da intervenção do estado na propriedade. 2007. 251 f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2007. Disponível em:  < 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000419761>.  Acesso em: 12 

abr. 2014. 

 

MALDONADO, E. G. Estudo da comunicação de um compensador série para rede de 

distribuição com o centro de controle utilizando tecnologia GPRS. 2013. 98 f. Dissertação 

(Mestrado)- Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2013. 

Disponível em: 

<http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/87155/guerreromaldonado_e_me_il

ha.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 12 jul. 2014. 

RONCOLATTO, R. A. Sistemas elétricos com redes protegidas: características técnicas. In: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PLANEJAMENTO URBANO, ARBORIZAÇÃO E 

SISTEMAS ELÉTRICOS – SIPASE, 2010, Belo Horizonte. Conferencia... Belo Horizonte: 

Cemig, 2010. p. 1-64. 

SEGATTO, A. G. Estudo e projeto de rede elétrica compacta protegida. [S.l.]: 

Universidade Federal do Espírito Santo: Centro Tecnológico Departamento de Engenharia 

Elétrica, 2008. p. 23-89. Projeto de Graduação. 

 

https://doi.org/10.1049/cp.2013.0603
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000419761


160 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

TORREZAN, R. et al.  Plano de decenal da distribuição. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-  SENDI, 18., 2008, Olinda. Anais... Olinda: 

[s.n.], 2008. p. 1-12. 

VELASCO, G. N.  Arborização viária x sistemas de distribuição de energia elétrica: 

avaliação dos custos, estudo das podas e levantamento de problemas fitotécnicos. 2003. ... f. 

Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de 

São Paulo- USP, Piracicaba, 2003. 

 




