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É necessário construir a regulação do futuro, para que a Distribuidora possa 
ser sustentável em um mundo com Recursos Energéticos Distribuídos (REDs).

Fonte: Thymos Energia

▪ O sistema elétrico que conhecemos, com abordagem 

centralizada e unidirecional, está em transformação e o sistema 

do futuro terá uma abordagem descentralizada e bidirecional, 

resultado das evoluções tecnológicas, do empoderamento do 

consumidor e das consequentes alterações necessárias no 

desenho de mercado e na regulação.

▪ Neste novo contexto de negócios as distribuidoras de energia 

possuem um papel fundamental, pois podem atuar como 

alavancadoras da transformação do mercado. A diversidade de 

Recursos Energéticos Distribuídos (REDs), sejam os recursos já 

conhecidos ou as inovações que surgirão, demandarão um novo 

modelo de remuneração para as distribuidoras.

▪ O modelo clássico de remuneração das distribuidoras considera uma 

abordagem de custos com um lucro administrado, dada visão de 

monopólio natural e de emular um ambiente competitivo. Neste 

cenário, a visão é de que a remuneração das distribuidoras deve 

seguir uma lógica de rateio de custos entre usuários, a chamada 

abordagem de tarifa. O setor elétrico do futuro demanda uma visão 

de agregação de valor, na qual a receita das distribuidoras deve ter 

uma lógica de valor adicionado à indústria de energia elétrica e à 

sociedade, para que essas possam de fato atuar como 

alavancadoras da transformação.

▪ A discussão da modernização do setor elétrico continua relevante 

para que seja possível, inclusive, acomodar as novas tecnologias de 

forma a desenvolver a sociedade brasileira. Contudo, preparar a 

regulação para o futuro também é relevante, ou seja, necessita-se 

criar um desenho de mercado mais dinâmico e menos engessado, 

que possa acomodar choques, mas também é importante criar uma 

estrutura regulatória que fomente o surgimento de novos negócios 

no nível de distribuição. A regulação do futuro deve assegurar à 

distribuidora uma remuneração condizente com o valor que essas 

empresas agregam à sociedade e ao setor, implementando de fato 

uma estrutura regulatória com a visão de que essas empresas 

possam atuar como DSO (Distribution System Operator).

▪ O objetivo deste White Paper é apresentar a visão da Thymos 

Energia sobre a construção do contexto regulatório e comercial para 

o surgimento da figura do DSO no mercado brasileiro, fomentando 

uma visão de um setor elétrico dinâmico e que agregue novas 

tecnologias.



O atual modelo tradicional e unidirecional de 

prestação dos serviços de distribuição (Distribution
Network Operator – DNO), a partir das redes de 

transmissão de alta tensão para os pontos de 

consumo, está sendo transformado pela integração 

das energias renováveis e a descentralização 

energética.

A discussão mais avançada em termos de desenho 

de mercado considera o surgimento dos Operadores 

de Sistema de Distribuição (Distribution Service 
Operators), os quais são os gestores operacionais (e 

às vezes proprietários) de redes de distribuição de 

energia.

Para que as Distribuidoras no Brasil possuam 

modelos de negócios sustentáveis ancorados na 

lógica DSO, observando um ambiente de Recursos 

Energéticos Distribuídos (REDs) e um mercado livre 

de larga escala, é necessário:
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Metodologia do White Paper

Fonte: Thymos Energia

O presente White Paper 
segue a seguinte metodologia:

Apresenta o conceito do que é um DSO e o que são 

os REDs (Recursos Energéticos Distribuídos).

Discute pontos da experiência internacional.

Propõe itens que devem ser incluídos no marco 

regulatório brasileiro de distribuição, inclusive 

para promover futuros debates e 

aprimoramentos, dado o dinamismo de 

mercado e das novas tecnologias.
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1. INTRODUÇÃO



O atual modelo tradicional e unidirecional de prestação do serviço de distribuição a 

partir das redes de transmissão de alta tensão para os pontos de consumo está 

sendo transformado pela integração das energias renováveis e pela 

descentralização energética.

Para operar e gerenciar esses novos recursos será fundamental dispor de uma rede 

digital, inteligente e flexível sob um novo modelo:

Embora a implantação do DSO já esteja relativamente bastante avançada em outros 

países, o tema começou a ser debatido recentemente no Brasil.

A integração das energias renováveis e a descentralização energética está 
transformando o modelo atual de prestação do serviço de distribuição.

O DSO (Distribution System Operator) permitirá 
maximizar a integração de energias renováveis 
e acelerar a descarbonização da economia.

8
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Nas edições de setembro e outubro/2021 do 

Thymos Research, a seção de Inovação teve 

como pano de fundo a Tomada de Subsídio 

nº 11/2021 (TS 11/2021) e a Consulta Pública 

nº 49/2021 (CP 49/21), ambas promovidas 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), e explorou as inevitáveis 

transformações com as quais os sistemas de 

distribuição terão de lidar nos próximos anos, 

devido à inserção e à difusão dos recursos 

energéticos distribuídos (REDs).

Na edição de agosto/2021, o Thymos 
Research abordou algumas estratégias para 

lidar com o desafio da erosão de receita das 

distribuidoras, que advém do fato de que a 

tarifação atual dos consumidores conectados 

em baixa tensão é monômia. Na tarifa 

monômia, o custo total (energia e fio) para 

atender um consumidor típico é recuperado 

apenas pela componente volumétrica.

A inserção dos REDs provocará transformações nos sistemas de 
distribuição nos próximos anos.

Tal erosão ocorre pela disseminação da geração 

distribuída, do armazenamento distribuído, dos 

veículos elétricos, da resposta da demanda, das 

usinas virtuais e das microrredes. Na edição de 

setembro/2021 foram exploradas alternativas 

para a implantação de projetos-piloto de 

infraestrutura de modernização da rede de 

distribuição.

Observa-se os primeiros avanços no mecanismo 

de resposta da demanda, sobretudo devido à 

crise hídrica do segundo semestre/2021. 

Adicionalmente, tem sido discutido o tema da 

abertura de mercado (TS no 10/2021), além de 

estudos conduzidos pelo Grupo de Trabalho 

de Modernização do Sistema Elétrico (GTSME), 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME), com relação à criação de um instrumento 

regulatório.

Tal instrumento visa permitir a inserção de 

sistemas de armazenamento, incluindo usinas 

reversíveis, a criação de um mercado competitivo 

de serviços ancilares e a revisão do sistema de 

compensação para a geração distribuída previsto 

na Resolução ANEEL nº 482/2012.

9
Fonte: Thymos Energia



Ao perceber todos esses temas entrelaçando-se entre si, uma questão 

que se coloca no contexto brasileiro é: como seria então a transição do 

modelo DNO para DSO no Brasil?

A questão é pertinente, tendo em vista que o exercício do poder de 

escolha pelo consumidor no segmento de varejo, para opções que lhe 

proporcione menor custo de energia, é um caminho sem volta. Isso afeta 

diretamente a sustentabilidade do negócio de distribuição, tanto do ponto 

de vista econômico quanto do ponto de vista de alavancar negócios.

Tal caminho ocorre tanto pela rota tecnológica (com bateria e geração 

distribuída) ou pela rota da substituição do fornecedor de eletricidade 

(abertura integral de mercado promovida pela portaria MME nº 514/2019).

Antes de abordar as fases necessárias para promover a transição para o 

modelo DSO no Brasil, é importante apresentar sua conceituação e 

contextualização atual.

Este mundo novo demanda uma transição do modelo clássico de DNO 
para DSO no Brasil?

Rota tecnológica Rota da Substituição do 

fornecedor de eletricidade

10
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Qual é a tendência de evolução do modelo atual de mercado, com DNO, 
para o mundo novo, com DSO, no Brasil?

11
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DSO

Asset

Owner

DNO

DNO (fio) & 

Comercialização

ComercializaçãoDNO

ACL

Futuro Próximo: flexibilidade de 

contratação 

Novo mundo: dinâmico e flexível com 

DSO e REDs

Modelo Atual: rígido com mercado 

livre influenciando a mudança

Evolução do mercado 

O modelo de mercado atual é rígido, com a distribuidora 

tendo o monopólio do fio e também atendendo 

comercialmente os consumidores regulados (ACR). O 

ACL, que iniciou como algo marginal, transformou-se no 

“driver” de mudança, com consumidores buscando 

redução de custos.

Os consumidores desejam escolher seu supridor e o 

futuro próximo aponta para um mercado de energia 

integralmente livre. A abertura favorece o surgimento de 

novos modelos de negócios e os REDs devem ser 

vetores de uma evolução de mercado, afetando o 

segmento de distribuição com a figura do DSO.

ACR

ComercializaçãoDNO 

(fio)

ACL

REDs

A evolução tecnológica com os REDs quebrará a lógica 

hierárquica dos sistemas elétricos e demandará um papel 

diferente da distribuidora, a qual, como DSO, será 

fisicamente a conexão do varejo com o atacado, também 

podendo exercer (a depender do modelo de mercado) novas 

funções comerciais e consequentemente novas receitas.
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2. O QUE É UM DSO?



Com a integração das energias renováveis e a descentralização energética, 
um novo modelo de operação será necessário...

A crescente penetração dos recursos de energia 

descentralizada e o surgimento de um novo mercado – como 

prossumers, agregadores e consumidores ativos – darão início 

a uma nova era. Atentar às novas oportunidades e manter 

ritmo com as tendências do setor e com as mudanças nas 

necessidades do cliente são importantes ações que os 

operadores do sistema de distribuição precisarão ajustar em 

suas funções atuais.

O modelo tradicional e unidirecional de prestação do serviço 

de distribuição (DNO) será transformado pela integração das 

energias renováveis e descentralização energética.

Para operar e gerenciar esses novos 
recursos será fundamental dispor de uma 
rede digital, inteligente e flexível sob o novo 
modelo, o DSO.

13
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Os operadores de sistema de distribuição (DSOs) são os gestores 

operacionais (e às vezes proprietários) de redes de distribuição de 

energia. As redes de transmissão transportam grandes 

quantidades de eletricidade de alta (e extrema alta) tensão (HV, 

EHV) por vastas distâncias, muitas vezes de grandes usinas para 

os arredores de grandes cidades ou zonas industriais.

Nesses locais, é transformada em tensões mais baixas e 

distribuída para todos os usuários por meio da rede de 

distribuição. Os cabos aéreos e subterrâneos que levam a energia 

às residências e às empresas serão operados por DSOs.

O modelo regulatório clássico para o segmento de distribuição foi 

construído para recuperar os custos com uma remuneração 

regulada, obedecendo uma lógica de tarifas. As evoluções 

tecnológicas demandam um repensar com uma lógica de valor 

adicionado ao sistema no nível de varejo e de atacado.

...o qual demanda alterações regulatórias e um repensar da lógica de 
tarifas para uma lógica de prestação de serviços com valor agregado.

Mudando a estrutura regulatória para os DSOs, a introdução 
de novos incentivos para adaptar a operação de redes de 
distribuição para o novo paradigma de REDs é a chave para 
o sucesso da transição energética.

14
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Geração em 

larga escala Transmissão Distribuição

Consumidor Final

Geração em 

larga escala Transmissão Distribuição

Geração de 

base/backup

Geração Local Armazenamento Local

SISTEMA EMERGENTE

▪ Surgimento de REDs

▪ Tecnologias de geração renováveis em redes de distribuição e de transmissão

▪ Implantação de armazenamento de bateria local

▪ Casas e redes inteligentes

SISTEMA CONVENCIONAL

▪ Fluxo de eletricidade unidirecional

▪ Casas e redes não inteligentes

▪ Participação limitada de renováveis

Sistema Convencional x Sistema Emergente

Fonte: IRENA. Future role of distribution system operators. Disponível em: www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_

Landscape_Future_DSOs_2019.pdf?la=en&hash=EDEBEDD537DE4ED1D716F4342F2D55D890EA5B9A.

O esquema a seguir mostra a diferença entre o sistema de energia convencional e a nova abordagem emergente com a proliferação de REDs.
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Com o surgimento dos recursos energéticos 

distribuídos – como a geração distribuída, a resposta 

da demanda e o armazenamento – a função de DSOs

vai se expandir. Os DSOs poderão ter acesso aos 

ativos de flexibilidade distribuídos que estão 

conectados à sua rede para o benefício de ambos, 

distribuidores e consumidores. Para operar esses 

recursos, porém, haverá necessidade de uma nova 

estrutura de regulamentação.

Os DSOs poderiam atuar como facilitadores de 

mercado neutros e fornecer sinais de preço para os 

integrantes da rede que apresentam tais ativos de 

flexibilidade. Ter acesso a esses recursos permitirá 

otimizar o uso das redes de distribuição e minimizar a 

necessidade de futuros investimentos.

O aumento da penetração de REDs pode levar a um 

fluxo de energia menos previsível e bidirecional no 

sistema, o que afeta o planejamento tradicional e a 

operação de transmissão e de distribuição em redes. 

Além disso, com o aumento da implantação de REDs, 

pode haver certo congestionamento na rede de 

distribuição, que deve ser gerenciada ativamente. 

São esses os principais fatores a demandar uma 

mudança no papel da Distribuidora, caminhando para 

a lógica dos DSOs.

Para se beneficiar efetivamente da flexibilidade 

disponível dos REDs conectados à rede de 

distribuição, as Distribuidoras, como DSOs, podem 

aprofundar seu papel no sistema, tornando-se mais 

ativas e assumindo a função de operadores de rede.

Assim, como operadores do sistema de distribuição, 

elas poderiam adquirir serviços de flexibilidade dos 

ativos conectados à sua rede para atividades como 

suporte de tensão e gestão de congestionamento, o 

que lhes permitiria adiar investimentos. Além disso, 

os DSOs podem fornecer energia reativa, dando 

suporte a operadores de sistemas de transmissão –

no caso brasileiro, o ONS.

Por exemplo, os DSOs poderiam, em cooperação e 

com a supervisão e o controle hierárquico do ONS, 

definir produtos de mercado padronizados para os 

serviços a serem adquiridos por meio dessas 

flexibilidades, incluindo a definição de modalidades 

técnicas necessárias para participar em mercados 

dedicados.

A evolução tecnológica e o surgimento de novos modelos de negócios 
expandirão a função dos DSOs.

16
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▪ Conexão e desconexão de REDs

▪ Planejamento, manutenção e gestão de redes

▪ Gestão de interrupções no fornecimento

▪ Faturamento de energia (apenas se verticalmente integrado)

▪ Gerenciamento de pico de carga por meio de REDs

▪ Gerenciamento de congestionamento de rede

▪ Gestão suporte de energia reativa para o ONS

▪ Suporte de tensão

▪ Validação técnica para mercado de energia

SISTEMA CONVENCIONAL

TSO DSO Consumidor Final

As distribuidoras ocupam assim um novo papel, com uma estrutura de 
DSOs, quando comparadas ao atual sistema convencional.

Fonte: IRENA. Future role of distribution system operators. Disponível em: www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_

Landscape_Future_DSOs_2019.pdf?la=en&hash=EDEBEDD537DE4ED1D716F4342F2D55D890EA5B9A.

TSO DSO Outros REDs Consumidor Final 

com REDs

Fluxo de energia 

bidirecional

SISTEMA COM IMPLANTAÇÃO DOS REDs

DSOs poderiam usar e prestar serviços locais de flexibilidade para a gestão do 

congestionamento de rede e serviços ancilares (por exemplo, controle de 

tensão), enquanto o ONS seria o responsável para serviços ancilares 

sistêmicos.

O novo papel dos DSOs é apresentado no esquema a seguir.
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São acordos de conexão em que o 

consumidor concorda em ter fonte de 

alimentação restrita durante os horários de 

pico e a taxa de serviço de rede é reduzida 

em comparação com acordos firmes de 

conexão.

Referem-se a acordos contratuais entre 

DSOs e proprietários de REDs para fornecer 

serviços de sistema local – como controle de 

tensão, de redução de pico e de 

gerenciamento de congestionamento – para 

o DSO.

Referem-se à flexibilidade local

para serviços de sistema de distribuição, nos 

quais REDs poderiam participar para apoiar 

a rede de distribuição. A produção desses 

mercados poderia ser validada tecnicamente 

pelo DSO, em cooperação com o ONS.

Alguns dos mecanismos regulatórios que poderiam fomentar essa nova 
função incluem:

Acordos de conexão não firmados 

para consumidores finais 
Contratos de flexibilidade bilateral Mercados locais

18
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3. DISCUSSÕES SOBRE DSO
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Atualmente, a Europa, o Reino Unido e a 

Austrália estão discutindo o aperfeiçoamento, em 

seus respectivos modelos de DSO, para 

adaptação ao novo contexto de disseminação e 

de difusão dos REDs.

As mudanças promovidas na Europa visam 

aumentar o papel do varejo, enquanto no Reino 

Unido há um foco na redução das emissões 

líquidas de carbono, ao passo que na Austrália a 

mudança está sendo impulsionada principalmente 

pela instabilidade da rede elétrica causada pelo 

rápido crescimento dos REDs, sobretudo a fonte 

solar fotovoltaica.

O conceito central na revitalização dos DSOs no 

Reino Unido é a ampliação dos serviços de 

flexibilidade: serviços prestados por terceiros que 

auxiliam a distribuidora na estabilidade da rede 

elétrica.

Por exemplo, o National Grid ESO vem contando 

cada vez mais com o seu programa de resposta 

da demanda para fins de estabilidade da rede 

elétrica, que tem atendido 60% das ações de 

correção.

Observa-se que Europa, Reino Unido e Austrália, ao abrirem o mercado, 
partiram para a abordagem de DSOs em um contexto de REDs.

Fonte: Thymos Energia, Energy Networks (www.energynetworks.com.au/projects/open-energy-networks)

Foco na redução das 

emissões líquidas de carbono. 

Mudança impulsionada pela 

instabilidade da rede elétrica 

causada pelo rápido 

crescimento dos REDs.

20
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varejo.



O quadro regulamentar da Comissão Europeia que, em 2019, 

instituiu o programa Energia Limpa para Todos, conta com uma 

iniciativa relevante para a evolução dos sistemas de distribuição: 

após negociação da proposta, estabeleceu-se um marco 

regulatório no qual os operadores do sistema de distribuição 

podem adquirir serviços flexíveis de usuários de rede.

A revisão da diretiva de eletricidade, que entrou em vigor naquele 

ano, é aplicável a todos os estados-membros da União Europeia.

A aquisição pode ser feita por contratos bilaterais entre 

proprietários de energias renováveis e DSOs ou por meio de 

incentivos econômicos definidos pelos DSOs.

Esse novo quadro regulatório prevê que DSOs podem ter e operar 

diretamente REDs flexíveis apenas em circunstâncias específicas. 

Isso ocorre, por exemplo, nos casos em que nenhuma outra parte 

manifestou interesse ou em que a instalação de armazenamento é 

necessária para cumprir as obrigações do DSO, e essas 

excepcionalidades estão sujeitas à aprovação do regulador 

nacional.

Em 2019, o novo quadro regulamentar da Comissão Europeia institui o 
programa Energia Limpa para Todos.

O principal papel dos DSOs é atuar como 
um agente neutro , facilitador de mercado 
para serviços de flexibilidade.

21
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A discussão na Europa também considera o papel dos agregadores, os 
quais podem estar dentro do DSO ou se relacionar com ele.

Commercially active

Partial Opening

Preliminary development

Closed

Not assessed

Fonte: Athir Nouicer LM. The EU clean energy package. Technical Report. Florence School of Regulation; 2019. Doi:10.2870/33236.
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Por sua vez, a Austrália estima o potencial de 

A$ 6,4 bilhões de benefícios até 2039 para seu sistema 

elétrico em função da ampliação dos REDs.

Atualmente está avaliando a escolha de um dos quatro 

desenhos de mercado DSO apresentados na tabela a seguir, 

para implantação até 2030.

Alternativas de desenho de mercado de DSO estão atualmente em         
discussão na Austrália.

Alternativas de desenho 

de mercado para DSO
Principais características

Single integrated platform

DSOs não têm controle direto sobre o RED conectado na rede 

de distribuição porque eles são adquiridos e despachados pelo 

AEMO (operador de mercado australiano), fruto de processo 

competitivo.

Two-step tiered platform

DSOs assumem total responsabilidade pela gestão de RED em 

suas próprias redes. Os DSOs pré-qualificam, adquirem, 

despacham e liquidam REDs de agregadores/varejistas para 

resolver restrições na rede. DSOs têm prioridade sobre a 

aquisição e o despacho de REDs da rede de distribuição para 

resolver as restrições locais.

Independent distribution 
system operator (IDSO)

Os IDSOs atuam como independentes e facilitadores de 

mercado transparentes, mitigando preocupações sobre conflitos 

de interesse. Novos IDSOs independentes precisariam ser 

estabelecidos em cada área da rede de distribuição.

Hybrid model
O DSO avalia os lances de mercado e as restrições da rede para 

gerar a ordem de mérito para REDs que respeitem as restrições 

da rede de distribuição para os mercados.

Fonte: www.energynetworks.com.au/projects/open-energy-networks
23
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1982 1992 1993

Chile, 1982: Mudança de 

um modelo de monopólio 

estatal para um mercado 

competitivo atacadista.

EUA, 1992: National

Energy Policy Act, o 

qual cria uma 

competição atacadista 

em nível regional e 

pavimenta o caminho 

para a lógica de Varejo 

em alguns estados.

Argentina, 1993: Início 

do processo de abertura 

com uma ampla 

liberalização de diversos 

serviços públicos.

Brasil, 1993: Começa a 

privatização dos serviços 

públicos, enquanto em 

1998 começa a 

estruturação da lógica de 

atacado.

1994 1995 1999

Colombia, 1994:  

Começa o processo 

de liberalização do 

mercado, com a 

criação do mercado 

de atacado e preço 

spot, utilizando um 

misto da abordagem 

do Reino Unido e 

EUA.

Japão, 1995:

Atualizações na Lei 

Nacional começando a 

desregulamentação 

entre as Utilities e os 

consumidores de grande 

porte.

União Europeia, 1999: 

Primeiro pacote de energia é 

criado. É requerida a 

desverticalização dos 

operadores nacionais do 

Sistema (TSOs). Início da 

liberalização na União 

Europeia entre os estados-

membros.

2003 2005 2006

Brasil: Em 2003 ocorre uma 

ampliação do mercado spot e 

da comercialização. Em 2006, 

ao redor de 15% do consumo 

é realizado em base de 

contratos e lógica competitiva.

Chile: Em 2006 o 

mercado de energia é 

quase que 

integralmente 

privatizado.

União Europeia: Segundo e Terceiro Pacotes 

das Lei de Energia são emitidos em 2003 e 

2009, respectivamente, requerendo uma 

maior desverticalização dos TSO. Discussões 

visando maior competição e integração dos 

mercados elétricos e de gás são promovidas.

Japão: Ocorre a liberalização dos 

consumidores acima de 50kW, e “alta 

voltagem”.

EUA, 2005: Energy Policy

Act. Regulação do 

mercado atacadista, como 

também da transmissão 

de gás natural sob a 

responsabilidade da 

FERC.

2012 2014 2016

Global: O Acordo de Paris é 

assinado em 22 de abril, 

com adesão de 196 partes.

União Europeia: O 

relatório 2014 Market 
Monitoring Report
aponta que os países-

membros estão em 

diferentes estágios 

regulatórios e de 

competição. É 

estimulada uma 

harmonização de 

mercados e da lógica de 

competição.

Japão: Começa uma ampla 

reforma no sentido do varejo 

e com uma lógica de 

gerenciamento do nível de 

atacado com “balancing
markets”.

EUA: Em 2012 a 

liberalização já atingiu em 

algum grau a regulação 

clássica em 48 estados, 

observando que no Texas 

86% já era considerado 

livre.

Uma breve história da regulação dos mercados de energia demonstra a 
necessidade de modelos mais flexíveis, o que está em linha com DSO.

Fonte: R. Haider, D.; D’Achiardi, V.; Venkataramanan et al. Advances in Applied Energy 2. www.elsevier.com/locate/adapen; 2021, 100026. Thymos Energia, Viana (2018).
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Partindo para propostas concretas de regulação, é necessário discutir o 
papel do agregador e o seu relacionamento com o DSO.

Ponto de 

Agregação 

de Consumo 

(PAC)

Recursos 

Energéticos 

Distribuídos 

Preços (d-Preço Spot)

Power setpoints

RED + restrições da rede

Power setpoints

Física da Rede
Despacho e flow do 

sistema (não linear)

Transações

Setpoint dos REDs 

e cargas

P*, Q*

Liquidação do mercado 

de varejo

d-Preço Spot

p*

Distribution 
System Operator

O DSO seria responsável pela coordenação do mercado de Varejo, o qual organiza a contratação da energia no atacado como compatibilização da gestão 

de suas redes de distribuição, mantendo os sistemas estáveis e nos níveis de qualidade requeridos pela regulação. O mercado de Varejo se configura com 

um conjunto de relações de mercado no nível de distribuição, em que cada transação é valorada a um preço dinâmico, que pode levar em consideração as 

tarifas de fio, o preço do mercado de atacado e eventualmente um sinal de preço dinâmico dos diferentes pontos do grid de distribuição. A ideia seria que os 

sinais de preço otimizariam as relações de mercado no nível de atacado, o que naturalmente considera uma lógica não linear que compatibiliza os aspectos 

econômicos com a física do grid de distribuição.

Fonte: R. Haider, D.; D’Achiardi, V.; Venkataramanan et al. Advances in Applied Energy 2. www.elsevier.com/locate/adapen; 2021, 100026.
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Fonte: Poplavskaya, K.; de Vries, L. Chapter 5—Aggregators today and tomorrow: From intermediaries to local orchestrators. In Behind and Beyond the Meter; Sioshansi, F., Ed.; Academic

Press: Cambridge, MA, USA, 2020. Doi: 10.1016/B978-0-12-819951-0.00005-0.

Uma abordagem a ser explorada é o agregador (que pode ser o DSO) como 
o único ponto de venda ou USP (Unique Selling Point).

▪ Gerenciamento e sistemas de controle

▪ Know-how de Tecnologia (software-as-a-service)

▪ Prova da prestação do serviço

▪ Monitoramento 

▪ Identificação dos potenciais de flexibilidade e otimização para 

os consumidores

▪ Posicionamento para catalisar diferentes grupos de consumo

▪ Conhecimento do mercado de energia e do setor elétrico

▪ Redução dos custos de transação

▪ Redução do esforço operacional diário

▪ Intermediação e múltiplos serviços

▪ Gerenciamento de riscos e complexidade

▪ Virtual Power Plant (“matching” e coordenação)

Know-how tecnológico

Contexto de negócios

Efeitos de escala

Agregador 

como 

USP
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Direcionadores e barreiras para uma lógica de agregadores e DSOs, 
destacando que o DSO pode ser o marketplace ou também o agregador.

1. Tendências tecnológicas

2. Tendências socioeconômicas

3. Stakeholders e parceiros

4. Cenário regulatório

5. Regras de mercado

1. Competição

2. Tecnologia

3. Custos Administrativos

4. Engajamento do consumidor

5. Barreiras e incertezas regulatórias

6. Regras de mercado

Direcionadores

Barreiras

Fonte: Poplavskaya, K.; de Vries, L. Chapter 5—Aggregators today and tomorrow: From intermediaries to local orchestrators. In Behind and Beyond the Meter; Sioshansi, F., Ed.; Academic

Press: Cambridge, MA, USA, 2020. Doi: 10.1016/B978-0-12-819951-0.00005-0. 28



A Europa apresenta modelos dinâmicos de tarifas de rede, os quais são 
relevantes para um gerenciamento inteligente das redes pelo DSO. 

Time of use pricing <25% 25-50% 50-75% >75%

Hourly real time pricing <25% 25-50% 50-75% >75%

Critical peak pricing <25% 25-50% 50-75% >75%

Spot Market-based pricing <25% 25-50% 50-75% >75%

No information can be provided No DP to households

Penetração de Tarifa Dinâmica Horária (TVP – Time-Variant Pricing) nos países da União 

Europeia, considerando o percentual de consumidores que são cobrados sob um formato TVP.

Fonte: Athir Nouicer LM. The EU clean energy package. Technical Report. Florence School of Regulation; 2019. Doi: 10.2870/33236.
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Proposta de modelo de mercado com nível de varejo e atacado, com sinais 
de preço inteligentes em um contexto com DSO.

Passo 0

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4A

Passo 4B

Modelo de Fluxo de Energia

Obtenção temporária de dados com variabilidade

Algoritmo Atômico Proximal para Coordenação 

Previsão de 

carga

Previsão de geração 

(ex. Solar, Eólica)
Reposta da 

Demanda

𝑃𝑗 ∈ ഥ𝑃𝑗, 𝑃𝑗 , 𝑄𝑗 ∈ ഥ𝑄𝑗, 𝑄𝑗

Grid Network
Topologia + 

Configurações de 

Linhas

One-time setup

Modelo de geração

PAC decomposição 

baseado nas equações 

de fluxo de energia

Limites de operação 

e padrões

Ex: ANSI C84.1

Modelo 

atomizado 

PAC

Limites de 

Voltagem e 

Ampacidade

Limites para cada 

nó do sistema

𝑉𝑗 ∈ ത𝑉,𝑉

𝐼𝑖𝑗 ∈ ҧ𝐼, 𝐼

Agent 1

Agente J

Inicializa PAC

Inicializa PAC

Define parâmetros 

PAC e as condições 

iniciais

Agente 1

Agente J

Calcula Projeções 

de Preços

Calcula Projeções 

de Preços

Otimiza localmente 

(atualização primária

Comunicação 

com vizinhos

Atualização das 

variáveis duais

Atualização das 

variáveis duais

Check de 

Convergência

Check de 

Convergência

(𝑃1,
𝑄1,

𝑉1,
𝐼12, ഥ𝑣1)

(𝑃𝐽
,
𝑄𝐽,

𝑉𝐽,
𝐼𝑖𝐽, ഥ𝑣𝐽)

Não convergente

Não convergente

Set-points
de atuação

Set-points
de atuação

𝑃1,
𝑄1

RED atuante

RED atuante

Convergente

𝑃𝐽,
𝑄𝐽

Preço do Mercado de 

Atacado

Preço Spot 𝜆

Preço do Mercado de 

Varejo

Preço Spot 𝜆

Mercado de Varejo
(Parcialmente coordenado pela 

Distribuidora como DSO)

Mercado Atacadista
(Coordenado pela CCEE e ONS)

d-Preço Spot μ𝑗

Camada de Mercado

⋮ ⋮ ⋮

No “Passo 0”, antes do início 

do mercado, é necessário o 

modelo de fluxo de energia, 

considerando os limites 

operacionais. Uma vez que o 

mercado começa a funcionar, 

no “Passo1” é definido o Preço 

Spot do Atacado, o qual é 

comunicado ao alimentador 

primário. Geração e Carga são 

coletados no “Passo 2”, e o 

Mercado de Varejo começa no 

“Passo 3” por meio da 

inicialização do algoritmo de 

otimização da distribuição. Os 

agentes informam seus preços 

nos “set points” até que ocorra 

convergência e sejam 

celebrados os negócios, sendo 

que no “Passo 4”, quando os 

REDs são ativados e os preços 

d-Preço Spot são definidos 

para liquidar os acordos 

bilaterais com o DSO. Os 

“Passos 2” até o “4” são para 

contabilização e liquidação do 

nível de Varejo, sendo o DSO 

responsável pela 

compatibilização com o nível 

do Mercado de Atacado.

Fonte: R. Haider, D.; D’Achiardi, V.; Venkataramanan et al. Advances in Applied Energy 2. www.elsevier.com/locate/adapen; 2021, 100026.
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O potencial papel dos agregadores, observando a discussão de 
distribuidoras e comercializadores: quem agregaria os REDs?

Correntes de Receitas B2C Correntes de Receitas B2B

▪ Integração de mercado

▪ Otimização de autoconsumo

▪ Suprimento de energia

▪ Projetos não subsidiados solar e bateria

▪ Retenção de consumidores por meio de 

serviços conjugados

▪ Gerenciamento de desbalanceamentos

▪ Software-as-a-service (SaaS)

▪ Serviços customizados de trading
▪ Provisão de serviços do sistema

▪ Economias na conta de energia

▪ Serviços de gerenciamento de energia

▪ Integração de mercado

▪ Tarifas vantajosas

▪ Acesso ao mercado (mercado 

de curto prazo, serviços 

ancilares)

▪ Otimização de portfolio

▪ Serviços de gerenciamento de 

energia

▪ Serviços financeiros adicionais 

(billing, balanceamento, etc.)

▪ Serviços inteligentes de 

cobrança

Trading 
Arbitragem

Tarifas de Set-up
Licenças de Software 

Compartilhamento de lucro

Provisão de serviços ancilares e 
contratos bilaterais

Plataforma de serviços

Compartilhamento de lucro
Serviços com fee mensal

RED

consumer 
flex

prosumer
ativos

TSO

DSO

utility

BRP

B2C B2B

▪ Gerenciamento de restrições

▪ Plataforma-as-a-service

▪ Balanceamento e outros serviços 

ancilares

▪ Ininterruptibilidade do serviço

▪ Demanda pico e gerenciamento via 

resposta da demanda

▪ Diferimento de investimentos no grid

Fonte: Poplavskaya, K.; de Vries, L. Chapter 5—Aggregators today and tomorrow: From intermediaries to local orchestrators. In Behind and Beyond the Meter; Sioshansi, F., 

Ed.; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2020. Doi: 10.1016/B978-0-12-819951-0.00005-0. 31



Os progressos da União Europeia em termos de modelos de negócios 
combinando o DSO e agregadores.

Progresso Comentário 

Mercado de curto prazo 

nível atacado
▪ Completamente operacional para todos os tipos de provedores, agregadores ou Resposta da Demanda.

▪ Liquidez nos mercados intraday que permitem flexibilidade para fechar operações próximo ao tempo real.

Mercado de balanceamento
▪ Formalmente abertos para todos os tipos de provedores.

▪ Regras de mercado amplamente harmonizadas, produtos de balanceamento padronizados.

▪ Muitos ajustes no desenho de mercado implementados ou em andamento.

Incentivo para prossumers

▪ Geração distribuída e armazenamento encorajados na União Europeia.

▪ Programas feed-in tariffs estão gradualmente sendo terminados, com fortes incentivos para investimento behind-
the-meter, otimização da geração distribuída e envolvimento dos agregadores.

▪ Os mecanismos variam nacionalmente (exemplos: reduções de impostos, menores tarifas de grid).

Soluções comunitárias
▪ Comunidades se reunindo em torno de interesses comuns, como negociar excedentes de energia.

▪ Regras “peer-to-peer” nas plataformas de comercialização ainda precisam ser detalhadas.

Tarifas de rede
▪ Ainda não foi solucionado no nível da União Europeia, carecendo de regulação e sendo heterogêneo.

▪ Algumas reduções de tarifa e políticas de apoio financeiro presentes em nível nacional.

▪ Desenho das tarifas para soluções “behind-the-meter” necessitam ser urgentemente construídas.

Flexibildiade para o DSO
▪ Ao DSO não é permitido ser proprietário ou operar ativos de geração, devido às regras de desverticalização.

▪ Os DSOs são encorajados a elevar e promover eficiência operacional usando flexibilidade local ao invés de 

expansão automática do grid, ainda que não estejam claros os mecanismos de contratação.

Plataforma de operação ▪ Não está explicitamente contemplado na regulação da União Europeia.

Fonte: Poplavskaya, K.; de Vries, L. Chapter 5—Aggregators today and tomorrow: From intermediaries to local orchestrators. In Behind and Beyond the Meter; Sioshansi, F., 

Ed.; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2020. Doi: 10.1016/B978-0-12-819951-0.00005-0.

DR, Demand response; DSO, Distribution System Operators

Progresso na União Europeia com respeito ao modelo de agregador e as formas de geração de valor
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Fonte: G. LENAZ, S.; LIBRATTI, M. MAURO (2020). Cigrè Session. Ancillary Services Market reform according to the new European Electricity Directive: open points for the design of the 

future TSO-DSO coordination and the DSO’s  procurement of flexibility services in the Italian context. 33

Como evoluir a regulação e coordenar a lógica de um operador do grid
(ONS) e um DSO (Distribuidoras)? O exemplo empírico da Europa.

A diretriz da União Europeia 944/2019 permite que os 

DSOs possam contratar “non-frequency ancillary
services” de um modo transparente e com uma 

abordagem de mercado. A diretriz estabelece que os 

Estados-membros devem alterar as regulações para 

que isso seja possível.

Os DSOs estão sujeitos à aprovação das agências 

reguladoras nacionais, as quais devem estabelecer 

especificações técnicas para a contratação de 

serviços de flexibilidade e, quando apropriado, criar 

produtos e serviços padronizados. Desse modo, é 

necessária uma cuidadosa análise para renumerar a 

contratação dos serviços como o DSO.

Isso demanda uma reforma compreensiva e completa 

do mercado de serviços ancilares, com o objetivo de 

permitir a participação de todos os recursos potenciais 

de uma forma confiável e de um modo econômico. Em 

particular, novos procedimentos de coordenação são 

necessários para regular as relações do TSO (no 

Brasil seria próximo do papel do ONS) e os DSOs

(Distribuidoras), observando um desenho de mercado 

flexível e com liberdade de escolha.

O artigo 32 da mencionada diretriz (“Incentives for the
use of flexibility in distribution networks”), estabelece 

que a estrutura regulatória deve incentivar a figura do 

DSOs, estimulando a contratação de gerenciamento 

de congestionamento de rede local, incluindo REDs. 

Alguns países estão bastante avançados no 

redesenho das regras de mercado, porém ainda há 

países com REDs que podem prover serviços 

limitados aos DSOs.

Principais objetivos:

▪ Otimização da utilização de recursos.

▪ Operação eficiente e segura do sistema.

▪ Facilitação do desenvolvimento do 

mercado.

Barreiras: 

▪ Contratação pelo DSO de REDs é ainda 

incipiente.

▪ Ausência de incentivos econômicos para 

os DSOs contratarem serviços ancilares.

▪ A agregação independente é ainda 

incipiente. 

Coordenação (ad hoc) TSO-DSO para contratação de 

serviços: 

▪ Estabelecimento de prioridades para 

considerar quando ativar tais recursos.

▪ A definição das regras de “curtailment”.
▪ A coordenação de ações de emergência 

para serem implementadas quando 

necessário.

Principais serviços de flexibilidade negociados em 2019

Um contexto regulatório evolutivo A situação varia substancialmente entre os 

países da União Europeia

Coordenação TSO-DSO sobre utilização da 

flexibilidade

Gestão de Conges-

tionamento de Rede

Regulação de 

Voltagem

BE

FR

GE

GB

GR

IR

PB

PT

SP

SE

Distribution Generation StorageDemand
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E com relação ao Brasil? Quais seriam as fases de transição do modelo DNO para o modelo DSO em linha com o que está em discussão nos mercados mais avançados?

A seguir, listamos a sequência de etapas que nos parecem necessárias.

No Brasil seriam necessárias 11 etapas para a transição do modelo DNO 
para DSO [1/2]

Abertura de mercado: 

A portaria MME nº 514/2019 estabelece cronograma para redução do 

limite de carga do consumidor livre convencional, que alcançará em 

janeiro de 2023 a sincronia com os consumidores especiais, em que 

todos que consomem acima de 500 kW poderão se tornar livres, 

comprando de todas as fontes. Ainda, a partir de janeiro de 2024, é 

previsto que comece o processo de abertura para consumidores abaixo 

de 500 kW.

Contratos legados: 

Será necessário discutir a transição do modelo vigente para o novo modelo 

e debater se a atividade de comercialização de energia poderá ser exercida 

pelas distribuidoras, pois elas compraram energia em leilões públicos para 

atender a seus consumidores regulados por meio de contratos de longo 

prazo. Para promover a abertura de mercado e ao mesmo tempo respeitar 

esses contratos celebrados no modelo anterior, aqui denominados 

“contratos legados”, é necessário discutir uma regra de transição que não 

atrase ou inviabilize a abertura do mercado.

Separação das atividades de 

distribuição e de comercialização: 

A atividade de comercialização de 

energia, atualmente exercida pelas 

distribuidoras, passa a ser executada 

por uma nova empresa cindida da 

empresa de distribuição, a qual 

compete com as comercializadoras já 

estabelecidas no Ambiente de 

Contratação Livre (ACL).

Medição: 

Será necessário avaliar a política de implantação 

de medidores e de divulgação de dados, já que 

atualmente a vasta maioria dos medidores são 

eletromecânicos. Ou seja, esses equipamentos 

não armazenam nem transmitem a informação e 

o histórico de consumo. Qual política implantação 

de smart meters, de coleta de dados de medição 

de consumo e de divulgação desses dados pode 

promover a maior competição no mercado e com 

melhor relação custo-benefício?

Agregador de carga: 

A implantação da figura do agregador 

de medição pode proporcionar um 

efeito catalisador na adesão de 

consumidores de pequeno porte ao 

ACL por meio do comercializador 

varejista.

1. 2.

3. 4. 5.
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No Brasil seriam necessárias 11 etapas para a transição do modelo DNO 
para DSO [2/2]

Tarifas binômias: 

Os smartmeters medem as duas grandezas, kWh e 

kW (demanda máxima), permitindo a introdução de 

tarifas binômias, que acrescentam a cobrança de 

uma componente em R$/kW atrelada ao valor da 

demanda medida. Com isso, mitiga-se a erosão de 

receita das distribuidoras causada pela 

disseminação dos RED.

A instalação massiva de smart meters permitirá uma 

análise detalhada das curvas de carga por perfil de 

clientes (definição dos clientes “típicos”) que estão 

conectados no sistema de distribuição. De posse 

dessas informações, será possível desenhar tarifas 

mais aderentes que permitam uma relação completa 

de ganho entre todos os elos do sistema: RED, 

consumidores, distribuidoras e confiabilidade 

sistêmica. O conhecimento detalhado das curvas de 

carga permitirá melhores desenhos de tarifas 

binômias acopladas à cobrança de energia variável 

no tempo, como as modalidades de TOU (time of
use), de CPP (critical peak pricing) ou de RTP 

(under a real-time pricing).

6. Revisão da regulamentação de geração 

distribuída:

Criação de um instrumento regulatório 

para permitir a inserção de sistemas de 

armazenamento, e a revisão do sistema 

de compensação para a geração 

distribuída previsto na Resolução ANEEL 

nº 482/2012.

7. Prestação de serviços pelos REDs à rede

elétrica local: 

Os agregadores podem gerenciar o 

excedente de geração de baterias e 

geração distribuída instaladas nos 

consumidores.

8.

Prestação de serviços pelos REDs ao 

sistema elétrico: 

Os agregadores podem gerenciar o 

despacho de RED, a pedido do operador 

do sistema elétrico.

9. Participação no mercado atacadista: 

Por meio de agregadores ou de 

comercializadores varejistas, os 

consumidores de menor porte podem 

vender excedentes de energia no 

mercado atacadista de energia.

10.

Comunicação peer to peer: 
Consumidores podem transacionar 

livremente os excedentes de energia por 

meio de transações “peer to peer” (sem 

um órgão intermediário).

11.

36
Fonte: Thymos Energia
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Os mercados de energia mais avançados encontram-se em 

melhores condições de absorver a disseminação dos REDs, 

além de lidar com a questão da erosão de receita causada às 

distribuidoras de energia de forma mais efetiva. No início dos 

anos 2000, os mercados avançados investiram na instalação 

massiva de smartmeters, que permitiram a análise detalhada 

das curvas de carga por perfil de clientes.

Esse conhecimento do perfil de carga permitiu fazer o 

decoupling (dissociação do volume de vendas da receita das 

distribuidoras) e o desenho mais apropriado de tarifas 

binômias, acopladas à cobrança de energia variável no tempo, 

como as modalidades de time of use (TOU), critical peak
pricing (CPP) ou under a real-time pricing (RTP).

Essas iniciativas, além da implantação de sistemas de 

gerenciamento da rede de distribuição, permitiram a esses 

mercados de energia alcançar maior penetração dos REDs 

com baixo impacto tarifário e, algumas vezes, promovendo 

redução de tarifas. No presente momento, discute-se a 

revitalização do desenho de mercado do DSO para ampliar o 

programa de descarbornização e atingir o NET-Zero 2050, 

bem como para aumentar a confiabilidade das redes elétricas.

Os mercados de energia mais avançados encontram-se em melhores 
condições de absorver a disseminação dos REDs...
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As concessões das atuais distribuidoras passariam a 

contemplar o papel de DSO: é necessário analisar se deveria 

ser cobrado algo por isso conforme o modelo de negócios 

evoluir, pois em um primeiro momento pode ocorrer uma 

redução de receitas.

A remuneração em uma abordagem de DSO poderá mudar de 

uma lógica de tarifa para uma lógica de performance, o que traz 

riscos e oportunidades para o atual segmento de distribuição.

O modelo de otimização centralizado em uma abordagem de 

DSO pode não ser factível devido à quantidade de atores e à 

sua granularidade. É relevante aceitar que a decisão com lógica 

de otimização central pode não ser possível, e assim seria 

necessário usar uma lógica de preço à vista disponível no 

momento da transação, o qual pode oscilar ao longo do dia.

O DSO seria o operador do grid e do mercado para agentes 

com pequena granularidade (lógica atômica), mas deve prever 

a interface com o mercado de atacado.

O preço deverá oscilar mais ao longo das horas do dia para 

induzir eficiência. O regulador deveria ter alçada para criar 

regulações sobre o preço em nível de varejo nas jurisdições do 

DSO. A remuneração do DSO pode ser como um “fee” pela 

viabilização da operação ou ainda uma lógica de supridor de 

última instância quando requerido.

O DSO deveria ter permissão para oferecer programas de 

resposta da demanda e obter remuneração, seja via 

faturamento ou crédito da energia, para que ele possa fazer 

trading no mercado de atacado.

Como pode haver sobras e excedentes de energia devidos aos 

REDs, é necessário regular ou permitir que o DSO participe do 

mercado de atacado para zerar a preços do mercado 

atacadista.

Os REDs são livres para escolher o nível de atuação (varejo ou 

atacado) ou deveriam ter limitações e comprometimento com 

alguma jurisdição? Seria possível exercer arbitragem 

regulatória?

...e o Brasil deveria evoluir na discussão regulatória para contemplar um 
novo papel para a distribuição, com uma lógica de agregação de valor.
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Como a Thymos Energia pode ajudar construindo soluções que combinem 
a sustentabilidade da distribuição (como DSO) e os REDs?
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Estudos de desenho de mercado e 

regulação, visando propor soluções com 

robustez conceitual e viabilidade prática no 

contexto do desenho de mercado 

brasileiro.

Simulações energéticas, elétricas e 

econômicas com o objetivo de propor 

modelos de negócios e tarifas para um 

contexto das distribuidoras atuando como 

DSO.

Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento para propor uma 

regulação abrangente para um setor 

elétrico dinâmico em termos de REDs, 

varejo e a flexibilidade de um mercado 

totalmente livre.
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