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1 INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem o objetivo de consolidar os
conhecimentos adquiridos durante o curso e desenvolver as competências e
habilidades que constituem o perfil do egresso, sendo parte obrigatória da matriz
curricular do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, do Instituto Federal de
Ensino, Ciência e Tecnologia, Câmpus Florianópolis.
As formas de TCC permitidas, conforme o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC-EEL, 2018) são as seguintes:
1. Apresentação de monografia;
2. Publicação e apresentação de artigo em evento nacional ou internacional
pertinente e relevante à Engenharia Elétrica; ou
3. Publicação de artigo em periódico nacional ou internacional pertinente e
relevante à Engenharia Elétrica.
Nesse sentido, este trabalho se enquadra na forma nº 2 - Publicação e
apresentação de artigo em evento nacional ou internacional pertinente e relevante à
Engenharia Elétrica.
Outrossim, ressalta-se o cumprimento dos requisitos obrigatórios descritos
nos Regulamentos de TCC do IFSC Câmpus Florianópolis e do Curso de Graduação
em Engenharia Elétrica, em especial, a saber:


A acadêmica cursou e foi aprovada na unidade curricular de TCC-I no
primeiro semestre de 2018;



A acadêmica em conjunto com seu orientador submeteu o artigo intitulado
“Análise da assimetria de informação econômica no mercado de eletricidade
de distribuição em baixa tensão com demand response” (Apêndice A) para o
CIDEL – Congreso Internacional de Distribucíon Eléctric;



O aceite do artigo pelo congresso ocorreu no dia 30 de março de 2018,
enquanto a acadêmica estava matriculada em TCC-I;



A acadêmica apresentou o artigo no congresso no dia 26 de setembro de
2018 (Apêndice B);



O congresso foi considerado pertinente e relevante à área de Engenharia
Elétrica com a anuência do coordenador do curso e do docente orientador.
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Portanto, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) atente a todos os
requisitos exigidos nos regulamentos e diretrizes do IFSC – Câmpus Florianópolis e
do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica para que possa ser realizada a
defesa pública do trabalho.

1.1 Definição do problema
Para um funcionamento eficiente e eficaz de um mercado na rede distribuição
em Baixa Tensão (BT) diante da inserção de mini e micro geração com a resposta da
demanda, o processo de obtenção de informações é importante tanto para a
distribuidora, que irá criar suas estratégias, quanto para os consumidores, que
tomarão decisões mais corretas.
O setor elétrico brasileiro é regulado pelo sistema de tarifação pelo custo de
serviço, ou seja, não é um sistema que incentiva a eficiência e eficácia do mercado
na BT. O esquema de tarifação é um mecanismo considerado “leve” onde o agente
regulador não precisaria estabelecer várias informações pois o reajuste tarifário
ocorre conforme o crescimento dos preços descontados da expectativa de ganhos
de eficiência da empresa por parte do agente regulador. Nos contratos de concessão
há uma cláusula que garante o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras
reguladas e o fornecimento de informação que o agente regulador precise. Porém,
isso não extingue a assimetria de informação entre o consumidor e a distribuidora,
pois as informações não refletem necessariamente as ações que serão tomadas
pelos agentes econômicos.
A assimetria de informação é uma das falhas do mercado que ocorre quando
os agentes econômicos não possuem informações completas sobre o produto
comercializado. Diante disso, constata-se que o consumidor conectado na rede de
distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão (BT) é um agente econômico
passivo, pois possui poucas as informações.
A distribuidora, em muitos casos, depende de informações prestadas pelos
próprios consumidores na ocorrência de desligamentos, de sobre tensão ou de
subtensão. Por sua vez, os consumidores verificam os desligamentos e a sobre ou
subtensão quando seus equipamentos não funcionam como esperado. Todavia,
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quando o consumidor não está fisicamente em sua unidade consumidora todas
estas informações são inexistentes. Ademais é praticamente inexistente sistemas
que possam informar adequadamente ambos agentes econômicos, a distribuidora
(agente econômico pelo lado da oferta) e a unidade consumidora (agente econômico
pelo lado da demanda), sobre a qualidade do serviço técnico prestado ou do produto
fornecido.
Desse modo, este trabalho parte do princípio que os dois agentes econômicos
iniciam o jogo de mercado e acertam um acordo com informação simétrica ou
iniciam com a assimetria de informação.

1.2 Justificativa
Mercado é o ambiente onde acontecem transações comercias entre
compradores e vendedores, podendo ser mercados de automóveis, de alimentos e
de energia elétrica. Quando existe a concorrência entre duas ou mais empresas, a
disputa entre elas faz com que a organização do mercado seja determinada pelos
preços e quantidades de equilíbrio. Neste caso, quando há mais concorrência, temse a premissa que mais organizado, eficiente e eficaz é o mercado.
Na estrutura de mercado em concorrência perfeita há muitos vendedores de
um referido produto, porém há também um grande número de compradores. Neste
caso nenhum deles consegue afetar decisivamente a oferta do produto e como
resultado não afetam o preço de equilíbrio no mercado.
A estrutura de mercado em monopólio é quando se encontra uma única
empresa que domina por inteiro, ou um percentual determinado, a oferta de um
determinado produto, porém há muitos consumidores neste tipo de mercado. Neste
cenário, quando não há concorrência e poucos produtos substitutos, os
consumidores, portanto, submetem-se as condições impostas pelo vendedor ou não
consome o referido produto.
A estrutura de mercado em oligopólio se caracteriza por ter um pequeno
número de empresas que tem o poder sobre a oferta de mercado e um alto número
de compradores. Nesta estrutura há uma dependência entre as poucas empresas,
pois elas trabalham com a incerteza das reações das empresas rivais, em que por
vezes fazer um acordo sobre os preços entre elas tornam mais fácil de obterem uma

10

divisão no mercado.
O mercado no segmento de distribuição de energia elétrica em baixa tensão
se comporta como o mercado de monopólio natural, sob o ponto de vista do
cabeamento físico, ou seja, das linhas de distribuição, onde uma empresa que
monopoliza um mercado de venda tem um preço que tende talvez a ser superior
aquele do mercado em concorrência. Todavia a energia elétrica tem suas
idiossincrasias no âmbito do funcionamento do sistema elétrico de potência. Neste
caso, para as empresas deste tipo, o governo estabelece políticas reguladoras de
monopólios para proteger os consumidores estabelecendo impostos, regulando o
produto e o mercado.
Essas políticas reguladoras do produto e do mercado nem sempre são
esclarecidas e apresentadas ao consumidor final, sendo que estes acabam pagando
por um produto que é indispensável na atual vida moderna, como no caso da
energia elétrica, sem que saibam o valor e taxas que as empresas estão cobrando.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
O objetivo deste trabalho é analisar a influência da assimetria de informações
no desempenho econômico do mercado de energia elétrica, especificamente, no
segmento de distribuição em baixa tensão.
1.3.2 Objetivos específicos
Para tanto, serão avaliados os métodos que permitem quantificar e qualificar
a assimetria de informação, tais como:
i.

os de ações encobertas;

ii.

os de informações encobertas;

iii.

os de seleção adversa; e

iv.

o Paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho.
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1.4 Metodologia de pesquisa
Os estudos empíricos servem para criar um embasamento necessário ao
trabalho proposto. Para poder obter uma linha de pesquisa, fez-se necessário a
análise de diversos autores em seus respectivos trabalhos, colaborando assim para
a criação de uma linha de pensamento, corroborando ainda mais a justificativa
exposta. Assim, os estudos apontam para a mesma discussão, fazendo com que
seja necessário explicitar a metodologia utilizada ao longo do estudo.
Sob a ótica de embasamento teórico dos modelos que acercam o estudo,
Harris (2006) analisou cada estrutura de mercado, demonstrando a dinâmica dos
agentes econômicos sob um modelo Clássico e Neoclássico de mercado,
referenciando as causalidades presentes no mercado de energia elétrica.
Apresentou, também, o conceito de Marginalidade e seus impactos na produção
chegando em seu destino final, os consumidores. Esse estudo contribuiu para que
as premissas de um mercado de energia elétrica fossem fundamentadas.
Para analisar o planejamento da expansão e seus programas no contexto na
estrutura do mercado energético brasileiro, foram utilizados os estudos publicados
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2018). Esses estudos contribuíram nas
considerações das análises deste trabalho, pois demonstraram por meio dos
relatórios, as evidências que comprovam a dinâmica deste setor com a teoria
econômica.
Para analisar o contexto de mercado, explicitando as diversas maneiras de se
observar o comportamento do consumidor, foi necessário o uso de um estudo
econômico fundamentado, como apresentado por Varian (2012). As premissas em
seu trabalho contribuíram para uma base explicativa acerca dos diversos
comportamentos que um consumidor pode apresentar no mercado energético.
Para analisar o comportamento do consumidor, foi necessário recorrer a um
estudo baseado na tomada de decisões acerca dos preços formados no mercado
energético brasileiro, como o PLD disponibilizado na Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE, 2018). Os estudos apresentados por Rodrigues (2012) e
Lopes (2016) contribuíram para analisar a tomada de decisão dos grandes
produtores e como a decisão governamental, com seus poderes regulatórios, podem
influenciar na dinâmica entre a demanda (Gerenciamento pelo Lado da Demanda GLD) e a oferta (Gerenciamento pelo Lado da Oferta - GLO) no contexto de
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mercado.

1.5 Estrutura do trabalho
Na Introdução apresenta-se a fundamentação legal e regulatória de
enquadramento e os requisitos desta forma de TCC, assim como a definição do
problema, a justificativa, os objetivos geral e específicos e a metodologia de
trabalho.
No Apêndice A é apresentado o artigo completo, sendo que os comprovantes
da apresentação do artigo no congresso, tais como fotos e certificado de
participação e apresentação, estão no Apêndice B. No Apêndice C tem-se o folder
de chamada para apresentação dos artigos pelo congresso. E por fim, no Apêndice
D têm-se os slides de apresentação do artigo no congresso.
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Resumen:
O estudo propõe uma análise acerca da dinâmica do mercado considerando suas falhas e consequentemente a
presença de assimetria de informação e seu impacto no mercado, levando em conta que o consumidor conectado na
rede de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão (BT) é um agente econômico passivo e possui poucas
informações sobre a qualidade e o produto energia elétrica. Todavia, com a inserção da mini e microgeração
fotovoltaica cada vez maior junto aos consumidores conectados em BT se tem um paradoxo: o monopólio natural
inerente a rede de distribuição em BT e a transformação, ainda fraca, deste consumidor de agente econômico
passivo em ativo no mercado. Diante disso, cria-se um contexto empírico capaz de explicar como funciona o
mercado, suas premissas e suas dinâmicas, como a Curva de Demanda e Oferta e a Função de Produção,
conectando às operações presentes no mercado de energia elétrica brasileiro com o Preço de Liquidação das
Diferenças (PLD) e a operacionalidade do setor de distribuição em BT. Assim, economicamente, faz-se necessário a
elucidação da Função Utilidade e como isso impacta diretamente no bem-estar dos consumidores em BT e da
concessionária de distribuição, que é o ponto principal para demonstrar quais são os problemas enfrentados no
mercado, dado a falta de informação presente e como corrigir esses problemas, visto que o mercado de energia
elétrica no segmento de distribuição em BT se encontra em um monopólio natural. Apresenta-se em forma de um
estudo empírico, onde visa promover a discussão sobre as práticas adotadas neste setor de energia elétrica,
contribuindo para o tema em questão.

Palabras Clave
Mercado de Energia; Teoria Econômica; Distribuição de Energia em BT; Assimetria de Mercado;
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1.

INTRODUÇÃO

A assimetria de informação é uma das falhas do mercado que ocorre quando os agentes econômicos não possuem
informações completas sobre o produto comercializado. Diante disso, constata-se que o consumidor conectado na
rede de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão (BT) é um agente econômico passivo, pois possui poucas
as informações. A distribuidora, em muitos casos, depende de informações prestadas pelos próprios consumidores
na ocorrência de desligamentos, de sobre tensão ou de subtensão. Por sua vez, os consumidores verificam os
desligamentos e a sobre ou subtensão quando seus equipamentos não funcionam como esperado. Todavia, quando
o consumidor não está fisicamente em sua unidade consumidora todas estas informações são inexistentes. Ademais
é praticamente inexistente sistemas que possam informar adequadamente ambos agentes econômicos, a
distribuidora (agente econômico pelo lado da oferta) e a unidade consumidora (agente econômico pelo lado da
demanda), sobre a qualidade do serviço técnico prestado ou do produto fornecido. Este trabalho parte do princípio
que os dois agentes econômicos iniciam o jogo de mercado e acertam um acordo com informação simétrica ou
iniciam com a assimetria de informação.
A estrutura de mercado no segmento de distribuição de energia elétrica em baixa tensão se comporta como o
monopólio natural, entretanto a energia elétrica tem suas idiossincrasias no âmbito do funcionamento do sistema
elétrico de potência. Para as empresas deste tipo, o governo estabelece políticas reguladoras do produto e do
mercado, as quais nem sempre são esclarecidas e apresentadas ao consumidor final, sendo que estes acabam
pagando por um produto que é indispensável na atual vida moderna. Para um funcionamento eficiente e eficaz de um
mercado na rede distribuição diante da inserção de mini e micro geração com a resposta da demanda, o processo de
obtenção de informações é importante tanto para a distribuidora, que irá criar suas estratégias, quanto para os
consumidores, que tomarão decisões mais corretas.
O setor elétrico brasileiro é regulado pelo sistema de tarifação pelo custo de serviço que é um mecanismo
considerado “leve” onde o agente regulador não precisaria estabelecer várias informações, pois o reajuste tarifário
ocorre conforme o crescimento dos preços descontados da expectativa de ganhos de eficiência da empresa por parte
do agente regulador. Nos contratos de concessão há uma cláusula que garante o equilíbrio econômico-financeiro das
distribuidoras reguladas e o fornecimento de informação que o agente regulador precise. Porém, isso não extingue a
assimetria de informação entre o consumidor e a distribuidora, pois as informações não refletem necessariamente as
ações que serão tomadas pelos agentes econômicos.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a influência da assimetria de informações no desempenho
econômico do mercado de energia elétrica, especificamente, no segmento de distribuição. Para tanto, serão
avaliados os métodos que permitem quantificar e qualificar a assimetria de informação, tais como: ações encobertas;
informações encobertas; seleção adversa; Paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho.
2.

MODELOS ECONÔMICOS TEÓRICOS DE MERCADO DE ENERGIA

O modelo de Estrutura-Conduta-Desempenho advém da área da economia que estuda as estruturas e os limites em
que possa haver interações entre as empresas em um ambiente estratégico. Seus primeiros estudos foram
embasados na obra de Mason [1] que apresentou uma relação entre o poder de mercado (Market share) das
empresas com as suas políticas de preços e produção. Seu estudo concluiu que as tomadas de decisões eram
afetadas por dois fatores: organização interna e sua estrutura industrial. O estudo de Mason ganhou continuidade,
graças à seu aluno de PhD, J Bain [2], que acabou avançando no entendimento do estudo, com seu livro “Industrial
Organization”, que explica que a estrutura diz respeito às características de organização das firmas que acabam
tendo uma relação direta na estratégia e na tomada de preços no mercado competitivo. Para poder quantificar esse
pensamento, recorreu-se à uma variável importante ao modelo, que foi o número de empresas de um determinado
mercado e seu tamanho relativo, ou seja, seu grau de concentração de mercado. O fator de concentração de
mercado deve ser extremamente relacionado ao estudo da indústria, pois afeta diretamente a concorrência [3].
Outro fator importante é o estudo das barreias à entrada, que são afetadas pelo nível da concorrência observada no
mercado e o nível de concentração das mesmas. Essa relação foi observada por J. Bain e Paolo Sylos-Labini [4] e
enfatizou que a competição não era apenas definida pelas empresas já reconhecidas no mercado, mas também
pelos potenciais agentes econômicos que entram no mercado.
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A conduta das firmas podem afetar diretamente a estrutura de mercado, considerando que pode-se criar estratégias
que modificam o tamanho das firmas e principalmente o seu poder de mercado [5]. É por meio da conduta que as
firmas buscam alcançar sempre a melhor maneira de atingir o seu objetivo e maximizar seu lucro. Pela interação
entre a estrutura de mercado e sua conduta obtém-se o desempenho. As firmas que possuem uma capacidade
financeira mais representativa conseguem atingir o mercado com estratégicas agressivas, fazendo com que a
concorrência seja diminuída. Para que esse desempenho seja mensurado, recorre-se a uma avaliação com vários
requisitos, que inclui o preço e a eficiência da produção, entre outros. Toda e qualquer mudança na oferta e demanda
do mercado afetam o desempenho industrial, assim como as políticas públicas também podem afetar, sendo com
regulamentações, impostos ou mesmo medidas capazes de repercutirem na produção de determinados setores [3].

2.1. Modelos Clássico, Neoclássico e Marginal
Segundo Harris [6], o paradigma econômico neoclássico aborda, a longo prazo, vários aspectos de maneira
insatisfatória. A principal estrutura alternativa ao modelo neoclássico é o modelo clássico (Figura 1), que tem como
foco a produção, o suprimento, os custos e o excedente dos produtores a partir de envolvimentos de recursos
naturais, do trabalho e do capital, com ênfase particular no trabalho. Em um ambiente que há competidores, a
concorrência trabalha para acabar com o excedente, de tal maneira que os preços gravitam para o custo de produção
a longo prazo.

Figura 1 - Modelo Clássico Ricardiano [6]

A Figura 1 exemplifica a forma com que é tratado o processo da matéria-prima transformando num bem final, lidando
como um ciclo que os proprietários se utilizam do aluguel das matérias primas e seu lucro no processo de produção.
Neste modelo, os agentes buscam maximizar suas atividades e permite deixar o mercado determinar o preço de
todos os fatores de entrada e saída.
A economia neoclássica surgiu a partir de uma vertente da economia clássica e foi idealizada por Marshall, Walras e
Jevons na década de 1870. Seu principal pressuposto era corrigir as falhas da economia clássica e abordava uma
relação de demanda, da oferta, da racionalidade dos agentes e capacidade de maximizar a sua utilidade, provando
que o estudo destaca mais a margem do que o agregado [6]. O uso do preço como árbitro do valor é essencial para
formação da Economia Neoclássica [6]. Porém, para que isso seja possível, é necessário que o mercado forneça
sinais para uma ação coletiva, pois sem esses sinais haverá uma grande falha de mercado.
No modelo marginal é essencial que o controle da produção na margem seja de fato efetivado, é preciso de medidas
capazes de determinar perspectivas de expansão para um setor, que no caso do setor brasileiro de energia, há o
chamado “Plano Decenal de Expansão de Energia”, que é um documento informativo criado para conhecimento de
todos os produtores e consumidores indicando quais serão as expectativas de expansão no setor energético no
futuro, sob um entendimento do governo para um período de 10 anos [7].
Há também o programa denominado “Programa de Expansão da Transmissão (PET/PELP – Programa de Expansão
da Transmissão/ Plano de Expansão de Longo Prazo). O PET é um documento publicado em um período de 6 meses
(fevereiro e depois em agosto para cada ano), e possui informações determinísticas, levando em conta um período
de seis anos. Nesse documento é expresso as instalações de transmissão que ainda não foram licitadas, que devem
entrar em operação para os próximos seis anos. Sua finalidade é custear os projetos do MME (Ministério de Minas e
Energia) dando prioridade nas instalações de transmissão que irão integrar os lotes que serão ofertados nos leilões
de transmissão futuros. Com isso, os principais agentes setoriais obtêm as informações necessárias para que os
investimentos a serem efetivados tenham um embasamento confiável. Já o PELP possui um caráter mais indicativo,
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demonstrando com base em um estudo, as instalações que poderão ser feitas e assim entrar em operação a partir do
fim do ciclo, ou seja, no sétimo ano da projeção de expansão [7].
3.

FUNÇÕES DA TEORIA ECONÔMICA DE COMPOSIÇÃO

A teoria Microeconômica permite identificar o comportamento do mercado com suas falhas, assim como sua
interação junto ao seu principal agente, que é o consumidor. Para explicar o comportamento de cada consumidor,
usam-se dois princípios de escolha, que são o “Princípio de otimização”, onde os consumidores tentam atingir o
máximo de consumo que conseguem, e o “Princípio de Equilíbrio”, que ocorre quando os preços se ajustam até o
momento em que toda a quantidade demandada se iguale à quantidade ofertada. A análise extraída do
comportamento, das escolhas de cada consumidor dado a sua restrição orçamentária e os valores, contribui para
determinar uma curva de demanda. A curva de Demanda é negativamente inclinada, pois indica que quanto menor
for um preço de um bem, maior será a quantidade demandada pelos consumidores [8].
A curva de demanda possui esse formato para poder explicar a ideia de Utilidade Marginal Decrescente, ou seja,
quanto mais o indivíduo consumir de um bem, menos estará disposto a adquirir uma unidade a mais do bem
consumido. Essa premissa atende fracamente a uma situação da energia elétrica, pois um preço baixo não
necessariamente acarreta em maior quantidade para consumidores em BT – característica predominantemente
inelástica. Porém, há necessidade elétrica e energética de equilíbrio entre a oferta e a demanda para manter a
tensão e a frequência do sistema elétrico constantes.

3.1. Função de Produção
A função produção aponta a quantidade máxima que um produto pode ser produzido, dado um nível de quantidade
de fatores para produção e tecnologia disponível. Para poder produzir, há uma série de fatores compostos
basicamente em [6]: combustível, reembolso do capital inserido, custos ambientais, operações e perdas, custos
centrais e administrativos, seguro, licenças e taxas, assim como outros. É importante analisar a capacidade produtiva
de uma empresa inserida em um mercado energético, como os apresentados na Figura 2. A definição dos custos
fixos e dos custos marginais ao longo do tempo; os fatores de capacidade produtiva que diferem entre os custos fixos
e marginais; o tratamento dos custos que por definição são irrecuperáveis, como o reembolso do capital e também a
dívida; a problemática envolvendo os custos com as externalidades (sejam elas negociadas ou não); o poder de
mercado, assim como a interação de um jogo econômico; e os efeitos e causas do risco.

Figura 2 - Comparação entre produtores em seus níveis em compensação de produção [6]

Na Figura 2, consta-se que existem duas curvas capazes de exemplificarem a capacidade produtiva, que são a
“Curva de Custo Marginal” e “Curva de Oferta”. Há uma divergência entre as duas curvas, que se deve ao fato de
existir uma periodicidade na demanda, assim como sua variabilidade. Outro fator importante é a variabilidade na falha
do gerador e a idade da planta produtiva.
Considerando a dinâmica do mercado energético brasileiro, há uma importante interação no curto prazo pelo PLD
(Preço de Liquidação das Diferenças), que determina os preços negociados no curto prazo, sendo o vetor para as
operações no Mercado Livre de Energia, pois precifica a energia que não foi contratada para um outro período de
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tempo e submercado brasileiro. Sua metodologia é operacionalizada com base nos programas: o NEWAVE, que
determina uma estratégia de geração hidrotérmica, diminuindo o custo da operação, pois considera o impacto na
utilização da água armazenada nos reservatórios; o NEWDESP, que é um componente do programa NEWAVE, e
fornece os custos marginais da operação para cada período pesquisado, considerando o patamar de carga e
subsistema, assim como os preços da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); e o DECOMP, que é
um modelo de otimização de curto prazo e minimiza o custo da operação. O PLD mínimo calculado em 2017 foi:
R$/MWh 33,68. Para o ano de 2018, R$/MWh 40,16. Já o PLD máximo em 2017 foi: R$/MWh 533,82 e em 2018,
R$/MWh 505,18. O custo do déficit, que é um parâmetro para planejamento e expansão dos programas do sistema
elétrico em 2017 foi R$/MWh 4.650,00 e em 2018, R$/MWh 4.596,31. Para as empresas, é de suma importância
acompanhar o PLD para fazer uma boa contratação com o melhor benefício para minimizar custos operacionais.

3.2. Função de Demanda
Considerando a dinâmica do mercado energético, há o caso de mercados multilaterais de atacado, onde há uma
aproximação de vários grupos de stakeholders, e grande parte da eletricidade é comprada a termo tal qual o mercado
forward, e não em uma forma a curto prazo, como mercado spot. No modelo da IEEB (Indústria de Energia Elétrica
Brasileira) o mercado spot é usado para que haja liquidação de diferenças, ou seja, somente ao que sobra da energia
não contratada bilateralmente. O funcionamento deste mercado se baseia na atividade especulativa para apresentar
eficiência. Porém, as atividades especulativas dos participantes físicos não são determinadas por sua utilidade, mas
sim pelo custo do risco, que é precificado na curva forward.
No caso de “Consumidores Finais” em BT, comprando em um mercado de varejo, enfrentam problemas, como o fato
de não existir maneira de quantificar as preferências, que acabam pagando uma tarifa fixa, não demonstrando a
sensibilidade que determina a propensão a consumir. Há também o fato de que os consumidores compram o serviço
de distribuição de energia sem determinar sua expectativa de consumo, fazendo com que não haja um critério para
que o produtor saiba seu volume ótimo para as empresas produzirem. Esses fatos ocasionam em perdas
significativas no mercado, como é o caso da desutilidade da carga perdida. No mercado energético, mesmo que
consiga identificar a função demanda, não seria possível reduzir a carga separadamente e sim, diminuir para todos
criando uma nova margem de distribuição e com isso causar uma grande desutilidade.[6].

3.3. Comportamento da demanda como agente econômico passivo
A criação das Bandeiras Tarifárias deve-se à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que entrou em
vigor em janeiro de 2015 e define um repasse imediato ao consumidor dado qualquer variação no preço da geração
de energia. O grau dessa variação depende dos tipos de bandeiras, que são: verde, quando o quadro de geração de
energia demonstra-se positivo, não havendo necessidade de um aumento na cobrança; amarela, quando a produção
não demonstra bons sinais e têm-se a necessidade de aumentar o custo a cada quilowatt-hora que o consumidor
apresenta; e vermelha, quando a geração está em um nível crítico, tornando-a mais cara para produzir, refletindo
diretamente no aumento da cobrança ao consumidor [9].
O comportamento da demanda também é afetado por outra ferramenta: o Gerenciamento pelo Lado da Demanda
(GLD). O GLD é um planejamento com o foco em criar estratégias capazes de influenciarem as escolhas dos
consumidores fazendo com que haja um controle na alteração da curva de carga. Para as distribuidoras o GLD
permite uma alocação mais eficiente dos recursos e das estratégias de mercado. Os programas de GLD são
classificados em duas categorias: o Direto, que ocorre quando a concessionária acaba decidindo quais cargas serão
reduzidas, dado um contrato específico de interrupção com um consumidor; e o Indireto, quando é o consumidor que
reajusta sua demanda dado o nível de preço que a concessionária aplica no mercado. Os métodos de GLD podem
ser classificados em [10]:
 Conservação estratégica: que é o incentivo do uso eficiente da energia elétrica no mercado.
 Crescimento estratégico de carga: O uso de tecnologia mais avançada que possui um consumo menor de
energia, substituindo as mais antigas com qualidade mais baixa.
 Curva de carga flexível: Quando há a possibilidade de dar ao consumidor, opções de qualidade de serviço
que variam com o preço.
 Deslocamento da carga: Uma aplicação de taxas para horários de picos, fazendo com que o consumidor
demande menos energia elétrica nesses horários mais críticos.
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Preenchimento de vales: Incentivar o consumo de energia elétrica em horários onde a concessionária poder
reduzir os custos dos seus serviços.
Rebaixamento de pico: Uma redução da carga de ponta, dado o método de criação de tarifas para
determinados horários.

3.4. Utilidade e Bem-Estar Econômico (Welfare)
A Utilidade é um valor que distingue o que mais satisfaz as necessidades dos indivíduos, fazendo com que seu
estudo permita empresas utilizarem suas evidências para medir sua oferta no mercado. A utilidade sempre terá
menos valor dado um aumento marginal, fazendo com que uma unidade a mais se torne cada vez menos útil para
satisfazer um consumidor. O mercado, por si só, não conseguirá identificar as funções utilidades entre os
consumidores, fazendo com que as políticas de incentivo à utilidade não sejam tão eficazes. O bem-estar agregado
não é igual para todos os consumidores, fazendo com que os ajustes nos preços e na utilidade (u) não consigam
identificar o nível correto desse bem-estar geral. Para isto é preciso recorrer às funções de bem-estar (W), como [6]:
(i) O maior bem não ponderado do maior número (Função Benthamite)
W= ∑𝑢
(1)
(ii) O maior bem ponderado do maior número (Função Utilidade Clássica)
(2)
W= ∑𝑤 𝑢
(iii) O mínimo de utilidade de um indivíduo para determinado bem (Utilididade Mínima de Rawlsian)
(3)
W= min(𝑢 … 𝑢 )
(iv) Uma combinação utilizando a função Benthamite sujeita a utilidade individual caindo a um patamar definido
(4)
W= ∑𝑢 | min(𝑢 … 𝑢 )>k
Para a ESI (Electricity Supply Industry), a função característica é (4), pois se aproxima dos princípios de ajuste do
bem-estar dos indivíduos, considerando um nível mínimo de consumo. Porém, o mercado econômico não leva na sua
fundamentação uma igualdade definida, então esse fato acaba provocando muitos problemas no bem-estar. Para
que o problema seja abordado, é preciso utilizar a otimização de Pareto, que prega uma igualidade na quantidade
ofertada e produzida a tal ponto que não seja mais possível aumentar a utilidade de um agente sem piorar a situação
de outro. O bem-estar pode ser identificado pelo excedente do consumidor ou do produtor. O excedente, por sua
vez, nada mais é do que a diferença entre o preço no qual os consumidores estão dispostos a pagar e o montante
que pagam. No caso do produtor, é a quantidade que estão dispostos a ganhar e o que de fato ganham com as
vendas [11]. Um mercado é de fato eficiente quando as alocações estão em um nível ótimo (equilíbrio) de mercado.
Quando o mercado não se encontra nesse equilíbrio, pode-se dizer que há peso morto, que é a redução no
excedente econômico pelo fato de o mercado não estar um equilíbrio competitivo.

3.5. Monitoramento de Mercado
No mercado de energia o poder de mercado é um fator crucial, pois não há substitutos de curto prazo para
eletricidade, fazendo com que haja o chamado “Equilíbrio Don Corleone”, onde o maior jogador tenha uma oferta de
tal modo que o mercado não irá recusar [12]. Porém é importante salientar que há uma diferença entre poder de
mercado e o abuso de exercer esse poder. Para tanto existe uma prática no mercado energético brasileiro, o
Monitoramento de Mercado. A CCEE é a operadora do mercado brasileiro de energia elétrica e atua na identificação
e análise das ações dos agentes que, por alguma razão, não estejam em acordo com a legislação ou normas que
refletem nas práticas comerciais, para que haja transparência e segurança nas relações comerciais entre os agentes,
fazendo com que todos possam obter o máximo de eficiência refletindo assim nos demais setores.
A CCEE realiza ajustes nos montantes de energia dos contratos de agentes ofertantes, que não possuem as
garantias financeiras exigidas, assim como a prática de sansões regulatórias, ocasionando em alguns casos a
aplicação de multas, principalmente aos agentes que não cumprem as obrigações previstas na Resolução Normativa
ANEEL nº 545/2013 [9].

3.6. Falhas de Mercado: assimetria de informação
A falha de mercado ocorre justamente quando o mercado, mesmo com suas medidas regulatórias, não consegue
alcançar uma alocação ótima do ponto de vista social. É uma busca de bem-estar pessoal de cada agente que
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resulta em resultados insatisfatórios [8]. Podem ser detectadas quatro tipos de falhas de mercado, como o “abuso de
poder de mercado”, em que um órgão regulador ou um vendedor acabam exercendo um impacto negativo sobre o
preço de mercado e consequentemente na demanda. Há também o caso das “externalidades”, que ocorre quando
não existe uma consideração do impacto de uma determinada atividade econômica, colocando em risco fatores
essenciais para o ambiente externo, como exemplo tem-se a degradação do meio ambiente. Os “bens públicos”
também podem ser considerados uma falha, pois nem sempre o preço praticado por esse bem regulado é
considerado justo e coerente. A “informação assimétrica” também pode ser considerada, visto que o uso de
informação privilegiada podem acabar levando vantagens sobre os outros agentes. Assim é possível afirmar também
que esse desequilíbrio de informação podem acarretar em excedentes no mercado, causando danos para a
economia e o equilíbrio de preços.
Para o caso de uma detecção de abuso de poder de mercado, é possível combater criando políticas antitruste [8].
Uma medida semelhante pode ser adotada no caso de externalidades, com a criação de impostos sob a produção e
emissão de poluentes ou subsídio, fazendo com que haja uma medida justa pensando no bem-estar geral dos
indivíduos. Vale ressaltar que o uso excessivo de intervenções governamentais podem acarretar em uma possível
ineficiência de mercado, fazendo-se notório o uso devido de cada medida protecionista de mercado. No caso
brasileiro, o setor elétrico é fortemente regulado e possui uma margem de liberdade restritiva quando comparado aos
demais setores da economia, porém, possui um grande destaque no desenvolvimento da economia do país, dado um
conjunto de externalidades positivas causadas pelos serviços prestados [13]. Para que o mercado encontre medidas
capazes de se aproximarem da eficiência do mercado, vem sendo implantado ao longo dos anos a redução de custos
ambientais, sinalizando uma reforma onde o Estado passa a ter um envolvimento mais indireto e lidando apenas com
a regulação.
No segmento de distribuição em Baixa Tensão há diversos problemas a serem enfrentados, como por exemplo:
grande parte dos serviços públicos demonstram economias de escala (quando o aumento da produção condiz na
queda do custo médio do produto) e escopo ( quando a causa da queda do custo médio é causada pela produção de
mais de um produto ou um serviço prestado); os ativos que são incorporados no serviço não podem ter sua finalidade
transferida, sendo serviços que atingem um grande função social. Essas premissas acabam criando um grande poder
de mercado, fazendo com que seja difícil regular o mesmo e criar políticas que diminuam o custo levando em conta
um serviço de qualidade [13].
As denominadas Informações Assimétricas mais comuns identificados no setor de energia elétrica são: Seleção
Adversa, Informação Encoberta e Ações Encobertas. Para o caso de uma Seleção Adversa, é possível identificar
quando a informação se manifesta antes de um serviço ser prestado ou vendido com o produto ou serviço não tendo
a utilidade esperada por um agente, pelo fato de uma das partes não ter as mesmas informações importantes e
necessárias [11]. A Ação Encoberta ocorre quando o agente principal possui todas as informações necessárias dos
consumidores, determinando o preço de mercado. O problema dessa dinâmica é que o sistema de incentivo acaba
sendo muito sensível às assimetrias de informação, pois considerando que o agente que só receberá se atingir um
certo resultado, mas sua utilidade é menor, então esse agente não terá incentivo a participar. Um outro tipo de falha
na informação no mercado, é quando o agente monopolista não possui informações capazes de identificar a função
objetivo do indivíduo. Assim, terá vários tipos de consumidores, com suas mais variadas funções utilidades e custo,
forçando o mercado a criar um esquema de incentivo que capture a média dessas utilidades: a esse problema,
denomina-se Informação Encoberta [14].
4.

CONCLUSÕES

Em um mercado de energia elétrica para o setor de distribuição de energia elétrica de consumidores conectados em
BT a tarefa mais difícil para um regulador é certamente criar uma medida de proteção ao consumidor, em virtude do
monopólio natural. Nem sempre as medidas serão eficazes, ou compreenderão a complexidade necessária para o
sucesso da aplicação da mesma, fazendo com que haja pequenas falhas de mercado decorrente da falta de
informação necessária.
A assimetria de informação entre concessionária de distribuição e consumidores conectados em BT pode ser
reduzida com o avanço das novas tecnologias de dispositivos IoT que são cruciais para a implementação de
sistemas elétricos inteligentes (smart cities) [15]. Estes dispositivos poderão informar em tempo real sobre as
características do produto suprido pela distribuidora e as características do produto consumido ou fornecido, caso
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exista uma microgeração fotovoltaica, pelo consumidor. A integração de smart meters (medidores inteligentes) e
dispositivos IoT, fornecendo aos clientes informações do consumo de energia e preço, permite que os clientes
recebam informações e motivações para mudar seu padrão de consumo, auxiliando em um consumo de energia de
forma eficiente [16].
A Resposta da Demanda (Demand Response) pode ser auxiliada por estruturas avançadas de medição (AMI – do
inglês Advanced Metering Infrastructure) que proporcionam tanto para o lado da oferta quanto para o lado da
demanda a transmissão de informações sobre o preço da energia e a demanda pela mesma. Deste modo, segundo
Chen e Lan [17], isto representa para os consumidores uma mudança no consumo de energia durante os horários de
pico para outros intervalos em que o preço da energia se encontra mais baixo. Já, para as concessionárias de
distribuição pode, por exemplo, diminuir o pico de demanda nos horários de ponta, o que significa não contratar
energia de usinas geradoras de ponta, que apresentam um preço mais elevado; ou também, otimizar o
dimensionamento e o fator de carga das redes de distribuição e transmissão, que podem ser melhor dimensionadas,
não necessitando superdimensionamento para atendimento da demanda em apenas algumas horas do dia.
Deste modo, pode-se afirmar que o consumidor conectado em BT se tornará um agente econômico ativo e apto para
atuar em uma estrutura de mercado efetiva. Entretanto, a organização do setor de distribuição de energia elétrica,
atualmente, não proporciona uma estrutura de mercado que pode romper com o monopólio natural tanto pelo lado da
oferta (distribuidora) como pelo lado da demanda (consumidor). Ademais, o setor ainda carece de maturidade para
tratar a liberdade econômica, mesmo que regulada, em busca da eficiência alocativa, distributiva e produtiva.
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About CIDEL

CIDEL Argentina 2018 es el evento latinoamericano sobre
Distribución Eléctrica más importante, tanto por la excelencia de los
trabajos como por la calidad de los participantes. Cubrirá, a través de
6 Sesiones Técnicas, el campo de acción de la Distribución de Energía
Eléctrica y de sus servicios asociados, incluyendo aspectos técnicos,
de reducción de costos, medioambientales, regulatorios y de gestión
de la actividad incluyendo la temática actual de la falta de ingenieros
eléctricos en el mercado y las relaciones de las empresas con la sociedad en que actúa.

CIDEL Argentina 2018 is one the most important Latin-American
events about Electric Distribution not only because of the excellence
of its projects, but also because of the quality of its participants. This
event will have six Technical Sessions which will deal with the ﬁeld of
work of the Electrical Energy Distribution and all its associated
services including not only the technical, cost reduction, environmental, regulatory and management aspects of the activity, but also the
topic of the lack of electric engineers in today's market as well as the
relationships between companies and the societies of which they are
part.

Por sexta vez consecutiva ADEERA y CACIER han aunado su
esfuerzo para llevar adelante un evento académico de altísimo nivel,
convocando a especialistas, investigadores, Universidades, funcionarios públicos, empresarios, reguladores e interesados en general en el
tema, para discutir las tendencias del sector.
ADEERA es la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la
República Argentina. Fue creada hace 25 años y actualmente agrupa
a cuarenta y cuatro entidades que brindan el servicio a más de 9.5
millones de clientes en Argentina. ADEERA es sede del Comité
Argentino de CIRED (International Conference and Exhibition on
Electricity Distribution), foro líder en donde la comunidad internacional de la Distribución se encuentra.
CACIER es el Comité Argentino de la CIER (Comisión de Integración
Energética Regional). Constituye una prestigiosa institución que
reúne a empresas y organismos del sector energético de Sudamérica
y algunos de Europa, cuyo objeto es la promoción de la integración
energética en la región. Tiene su sede en Montevideo, Uruguay.
Estas instituciones organizan y auspician CIDEL Argentina 2018,
compartiendo un interés común: llevar adelante y mantener foros de
discusión de los grandes temas asociados a la actividad de
distribución eléctrica y del sector electroenergético en general.

For the sixth consecutive time, ADEERA and CACIER have agreed
about carrying out a high standard academic event, bringing together
specialists, researchers, Universities, public servants, businessmen,
regulatory bodies and those who are interested in this topic, in order
to discuss the trends in the area.
ADEERA is the Argentinean Association of Electric Energy Distributors. This association was created 25 years ago and, nowadays, it
groups forty-four entities which offer their service to more than 9.5
millions of customers in Argentina. ADEERA is the venue for the
Argentinean Committee of CIRED (International Conference and
Exhibition on Electricity Distribution), which is the most important
forum where the entire international community of Electric Energy
Distribution gathers.
CACIER is the Argentinean Committee of the CIER (The Regional
Energy Integration Commission). It is a prestigious institution which
groups South American and European companies and organizations
of the energetic area. Its main aim is to promote the energetic
integration of the region. Its headquarters is located in Montevideo,
Uruguay.
All the above-mentioned institutions organize and sponsor CIDEL
Argentina 2018, sharing a common interest: to organize and hold
discussion forums on important topics associated with the electric
distribution activity and with the energy area at large.
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Objetivos

Objetives

El objeto de CIDEL Argentina 2018 es presentar, difundir y debatir
sobre nuevos conocimientos, tecnologías y competencias entre
quienes integran esta comunidad desde su actividad en las
distribuidoras, el Estado, los fabricantes de productos, los prestadores de servicios, la consultoría y las universidades.

The aim of CIDEL Argentina 2018 is to present, spread and discuss
new discoveries, technologies and skills among those who belong to
this community such as distributors, the State, manufacturers of
products, service providers, consultancy services and Universities.

El Comité Técnico del CIDEL Argentina 2018, luego de una cuidadosa
evaluación y organización temática de los Trabajos, elaborará, un
“Reporte Especial” que consiste de una síntesis de los Trabajos,
seleccionados por Tema y Sub-tema, de forma tal que facilitará al
público asistente, elegir el trabajo técnico de su interés a presenciar
durante el evento y ubicarlo en cada una de las diferentes salas
donde funcionarán las Sesiones Técnicas.
En función de los trabajos presentados y de acuerdo a la cantidad de
salas disponibles, aquellos trabajos seleccionados serán presentados
por sus autores en las distintas sesiones.
Esto permitirá una mayor comprensión por parte del público presente
del contenido de cada trabajo, facilitará el intercambio con los autores
y los participantes no tendrán la necesidad de conocer en detalle la
síntesis de los Trabajos de su interés previo al Congreso.
Como es de norma en congresos internacionales los autores tendrán
la difícil tarea de transmitir en el intervalo de tiempo asignado una
síntesis de sus trabajos, para invitar a una lectura posterior por parte
de la audiencia y ser capaces de estimular debates al ﬁnalizar cada
presentación. Para ello el Comité Técnico elaborará una “Guía para
Autores y Expositores de Trabajos Técnicos”, que se remitirá a los
autores en su idioma correspondiente, español, portugués e inglés.
Las Sesiones se desarrollarán en forma simultánea durante el
Congreso y durante su apertura tendrá lugar un Panel sobre temas de
interés del cual participarán reconocidos especialistas internacionales
en la materia.
Al ﬁnalizar el evento serán presentadas las principales conclusiones
por Sesión y serán premiados los mejores trabajos de cada una de
ellas.
El Comité Técnico lo preside el Ing. Raúl Stival, a su vez presidente de
la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF), y lo
acompaña en la vicepresidencia del congreso el Ing. Gabriel Gaudino,
reconocido especialista del sector de la Distribución Eléctrica.

The Technical Committee of CIDEL Argentina 2018, after having
evaluated and organized a thematic area of the papers, will make a
"Special Report", which consists of a summary of these papers
classiﬁed by theme and sub-theme. This organization of the topics
will enable the audience to easily choose the technical project which
interests them the most during the event and to ﬁnd it in each of the
different rooms where the Technical Sessions will be held.
According to the handed-in papers and to the amount of available
rooms, those papers which are selected will be shown by their
authors in the different sessions.
This will enable the present audience to have a better understanding
of the content of each project; it will help the exchange of ideas
between authors and participants, who won't have to study in detail
the summaries of the papers they are interested in before attending
the conference.
As a general rule in international conferences, the authors will have
the hard task of transmitting a summary of their papers within the
time limit assigned so as to invite their audience to read about them
afterward; they will also have to be able to promote debate after
giving their presentation. To this end, the Technical Committee will
make a "Guide for Authors and Exhibitors of Technical Projects",
which will be sent to the authors in the appropriate language that is
Spanish, Portuguese or English.
The different sessions will be held simultaneously throughout the
conference and, during the opening ceremony, it will take place a
discussion panel about a range of important topics which many
international and well-known specialists will take part in.
When the event ﬁnishes, the main conclusions of each session will be
shown and the best projects of each of them will be given a prize.
The Technical Committee is chaired by the Ing. Raúl Stival, at the
same time president of the 'Empresa Provincial de la Energía de
Santa Fe' (EPESF) [Provincial Energy company from Santa Fe], is
accompanied as vicepresident by the Ing. Gabriel Gaudino,
recognized specialist in the Electric Distribution sector.
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Temas Preferenciales
Sesión
Session

1

Sesión
Session

2

Instalaciones de Distribución: Subestaciones, Líneas y Cables

Implementation of new criteria in the design and
the technologies of sub-stations, lines and cables.

Métodos de diagnóstico de fallas y de estado
de componentes de las redes, pruebas y ensayos.

Methods to diagnose failures and conditions
of the network components, proof tests and trials.

Nuevos métodos y políticas de mantenimiento. Empleo de estrategias
proactivas orientadas a optimizar la disponibilidad del equipamiento.

New methods and maintenance policies. Use of proactive
strategies aimed at optimizing the availability of equipment.

Soluciones innovadoras para el mantenimiento, extensión
de la vida útil y mejora de los activos. Métodos y procedimientos
para extender la vida útil de equipos e instalaciones.

Innovative solutions for maintenance, extension of useful life
and improvement of assets. Methods and procedures to extend
the useful life of equipment and facilities.

Determinación de condición. Modelos de envejecimiento. Diagnóstico
de componentes de redes. Monitoreos en línea. Soluciones conﬁables.

Condition determination. Aging models. Diagnosis
of network components. Online monitoring. Reliable solutions.

Gestión de activos. Impacto de la gestión de activos
en la conﬁabilidad de redes e instalaciones.

Asset Management. Impact of asset management
on the reliability of networks and facilities.

Subestaciones compactas. Soluciones innovadoras de diseño
que permitan optimizar su instalación y puesta en servicio.

Compact substations. Innovative design solutions
that optimize their installation and commissioning.

Innovación en diseño de componentes. Empleo de nuevas
tecnologías, modelado, testeo. Evolución de estándares.
Especiﬁcaciones funcionales. Aspectos sobre la seguridad.

Innovation in the design of the components: Modeling, assessment,
standard evolution and functional speciﬁcations. Security aspects.

Generación Distribuída y Redes Inteligentes

Distributed Generation and Smart Grids

Generación distribuida: conceptos, diseños,
estudios, planiﬁcación e integración.

Distributed generation: concepts, designs,
studies, planning and integration.

Impacto de la Generación Distribuida en la red de distribución
tradicional, Niveles de falla, Protecciones, Calidad de Potencia,
Seguridad Personal, Operación en Isla.

Impact of the Distributed Generation in the traditional
distribution network, Fault levels, Protections, Power Quality,
Personal Security, Island Operation.

Generación distribuida y tarifas, Esquemas de facturación.

Distributed generation and pricing, Billing schemes.

Límites de la electrónica de potencia e Integración de los inversores.

Limits of power electronics and integration of inverters.

Medición inteligente, Infraestructura de comunicaciones
para la red distribuida y/o inteligente, Protocolos de comunicación.

Intelligent measurement, communications infrastructure
for the distributed and / or intelligent network, communication
protocols.

Respuesta de la demanda, Sistemas de control y redes
activas, Cargas ﬂexibles, Impacto del automóvil eléctrico.
Leyes decretos y reglamentaciones nacionales
y extranjeras sobre Generación Distribuida.
Tecnologías de almacenamiento de energía en forma
solo eléctrica o híbrida.
Enseñanza de Generación Distribuida y de Redes Inteligentes.

3

Distribution Installations: Sub-Stations, Lines and Cables

Aplicación de nuevos criterios de diseño y tecnologías
en Subestaciones, Líneas en Subestaciones, Líneas y Cables.

Pronósticos meteorológicos, despacho y planes de contingencia.

Sesión
Session

Preferential Subjects

Operación y Control de Redes

Meteorological forecasts, dispatch and contingency plans.
Demand response, Control systems and active
networks, Flexible loads, Impact of the electric car.
Laws decrees and national and foreign regulations
on Distributed Generation.
Energy storage technologies in electric or hybrid only form.
Teaching of Distributed Generation and Intelligent Networks.
Operation and Control of Distribution Systems

Nuevos procedimientos de planiﬁcación para la operación de la red.

New planning procedures for the operation of the network.

Operación del sistema con alta penetración de
Fuentes de Energía Renovable no Convencional.

System operation with high penetration of non-conventional
renewable energy sources.

Procesos operativos para la integración
de recursos de energía distribuida.

Operational processes for the integration
of distributed energy resources.

Impacto de la integración de sistemas
de almacenamiento de energía, operación y control.

Impact of the integration of energy storage systems,
operation and control.

Nuevos métodos de pronósticos de generación y demanda,
estabilización del sistema a partir de gestión de la demanda.

New generation and demand forecasting methods,
stabilization of the system based on demand management.

Operación de sistemas aislados y micro-redes.

Operation of isolated systems and microgrids.

Planiﬁcación de la operación de sistemas con estaciones
de carga para movilidad eléctrica.

Planning of the operation of systems with charging
stations for electric mobility.

Operación de sistemas en estados de emergencia extrema.
Esquemas de transición de operación correctiva a operación.

Operation of systems in states of extreme emergency.
Schematics of transition from corrective operation to operation.

Nuevos sistemas inteligentes y herramientas informáticas
que mejoren la toma de decisiones operativas.

New intelligent systems and computer tools
that improve operational decision making.

Programas de formación para operadores de sistemas.

Training programs for system operators.
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Temas Preferenciales
Sesión
Session

4

La Distribución Eléctrica Sustentable
Cuidado del medio ambiente: promoción, prácticas
preventivas y aplicación de nuevas tecnologías.

5

Sustainable Electric Distribution

Gestión de Pérdidas Técnicas y No Técnicas.

Care for the environment: promotion, preventive practices
and application of new technologies.
Management of Technical and Non-Technical Losses.

Programas de recuperación de clientes - Tarifa Social.

Client recovery programs - Social Rate.

Responsabilidad social empresaria.

Corporate social responsibility.

Capacitación y Seguridad Laboral: experiencias y formación.

Training and Labor Safety: experiences and training.

Simuladores de redes de distribución y sus aplicaciones.

Simulators of distribution networks and their applications.

Uso racional de la energía: iluminación y calefacción eﬁcientes
en hogares, industrias y servicios públicos.
Etiquetado de equipos eléctricos.

Rational use of energy: efﬁcient lighting and heating in homes,
industries and public services. Labeling of electrical equipment.

Indicadores de la actividad de distribución eléctrica sustentable.

Response of users to the new pricing categories
and their implications for distribution companies.

Respuesta de los usuarios a las nuevas categorías tarifarias
y sus implicancias para las empresas de distribución.

Sesión
Session

Preferential Subjects

Calidad del Servicio y del Producto en Distribución

Indicators of the activity of sustainable electrical distribution.

Quality of the Service and the Technical Product

Continuidad del Servicio, Frecuencia y Duración de Interrupciones.

Continuity of Service, Frequency and Duration of Interruptions.

Calidad del Producto. Aspectos técnicos de la calidad del producto:
armónicos, ﬂicker, desbalances, huecos de tensión.
Análisis, predicción y medición.

Product quality. Technical aspects of product quality: harmonics,
ﬂicker, imbalances, voltage gaps. Analysis, prediction and measurement.

Nuevas Técnicas y Métodos Prácticos
para Mejorar la Calidad de Potencia.
Calidad del Servicio Técnico y Calidad del Producto:
Responsabilidad de Distribuidores, Prosumidores y Grandes Usuarios.
Nuevas formas contractuales de suministro y de calidad de servicio.
Aspectos técnicos de la calidad del servicio técnico:
Formas de medición de frecuencia y duración de los cortes
sobre la base usuario por usuario o por áreas.
Energía no suministrada: valor económico y valor social.

New Techniques and Practical Methods to Improve Power Quality.
Quality of Technical Service and Product Quality:
Responsibility of Distributors, Prosumers and Large Users.
New contractual forms of supply and quality of service.
Technical aspects of technical service quality: Ways to measure
frequency and duration of the cuts on a user-by-user or area basis.
Energy not supplied: economic value and social value.
The gathering of information, the processing
and the automation of the electrical measurement.

La captación de información, el procesamiento
y la automatización de la medición eléctrica.

Sesión
Session

6

Eﬁciencia Energética y Tecnológica
Tecnologías eﬁcientes del lado de la demanda: técnicas
y equipamiento para la eﬁciencia energética en el consumo.
Iluminación, calefacción, fuerza motriz. Incidencia sobre
la calidad del producto.
Tecnologías eﬁcientes en las redes de distribución:
técnicas y equipamiento para la eﬁciencia energética
en las redes de distribución. cables, transformadores, líneas.
Administración de la demanda.
Planiﬁcación de la demanda y las redes tomando
en consideración las medidas y tecnologías de eﬁciencia.
Regulación, tarifas y señales económicas para promover la eﬁciencia.
Educación. Prácticas con los consumidores y en las empresas.
Contenidos en escuelas y universidades.

Energy and Technological Efﬁciency
Efﬁcient technologies on the demand side: techniques and equipment
for energy efﬁciency in consumption. Lighting, heating, motive power.
Incidence on the quality of the product.
Efﬁcient technologies in distribution networks: techniques and
equipment for energy efﬁciency in distribution networks. cables,
transformers, lines.
Demand management.
Planning of demand and networks taking into
account efﬁciency measures and technologies.
Regulation, pricing and economic signals to promote efﬁciency.
Education. Practices with consumers and in companies.
Contents in schools and universities.
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Buenos Aires invita a quien la visita a vivir una experiencia urbana excepcional
Buenos Aires is a singular, open and integrating destination that allows
the visitor not only to view the city but also to live an exceptional urban adventure

Contáctenos
Contact us
Tacuarí 163, Piso 8
(C1071AAC) Buenos Aires,
República Argentina
Tel. + 54 11 4331 0990
adeera@adeera.org.ar

Av. Leandro N. Alem 428, Piso 6º,
(C1003AAR) Buenos Aires,
República Argentina
Tel. + 54 11 4311 2970
cacier@cacier.org.ar
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