Relatório da Agenda Regulatória Indicativa da SRD do ano de 2010
A Agenda Regulatória Indicativa da SRD para 2010 foi aprovada pela ANEEL por meio da Portaria n° 1.447, de
12 de janeiro de 2010. Com escopo voltado para a regulamentação técnica dos serviços de distribuição de
energia elétrica, a Agenda 2010 estabeleceu a realização de 17 atividades.
Nesse contexto, este Anexo apresenta as informações sobre a realização das atividades que foram objeto da
Agenda Regulatória Indicativa da SRD do ano de 2010. Trata-se de uma forma de acompanhamento das
atividades que foram planejadas.
Como pode ser percebido pelas informações disponibilizadas nas Tabelas 1 e 2 deste Anexo, nem todas as
atividades foram realizadas dentro do planejamento inicial. Isto se justifica já que a Agenda de 2010 foi uma ação
inovadora dentro da ANEEL e esse foi o primeiro ano de realização.
Além disso, cabe relembrar que a utilização do termo “Indicativa” se refere justamente ao fato de que outros
temas relevantes podem ser implementados pela SRD, sem que isso represente o não cumprimento da referida
Agenda. Mesmo raciocínio é válido para eventuais casos onde uma atividade seja adiada ou cancelada.
Como exemplo, entre os outros temas relevantes que foram implementados pela SRD estão a confecção das
Resoluções Normativas nº 398/2010 (limites à exposição humana a campos elétricos e magnético) e nº 400/2010
(Acesso Temporário), além da alteração da Resolução Normativa n° 349/2009 (Cálculo da TUSDg).
A seguir, a Tabela 1 apresenta um quantitativo geral sobre a realização das atividades em 2010. Já a Tabela 2
apresenta mais informações sobre o status de cada atividade.
Tabela 1 – Quantitativo sobre a realização das Atividades da Agenda Regulatória Indicativa da SRD do ano de 2010.

Atividades da Agenda Regulatória Indicativa da
SRD do ano de 2010
Realizadas
Realizadas com atraso
Adiadas
Cancelada
Total

6
2
8
1
17

Tabela 1 – Descrição da realização das Atividades da Agenda Regulatória Indicativa da SRD do ano de 2010.

Relatório da Agenda Regulatória Indicativa da SRD do 2010.
CRONOGRAMA – 2010
#

ATIVIDADE
1°Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

1

2

3

Aprimorar a
metodologia de
definição dos limites
para os indicadores
coletivos de
continuidade
Redefinir os
conjuntos de
unidades
consumidoras e os
limites dos
indicadores coletivos
das distribuidoras
Aprimorar o
regulamento de
continuidade do
serviço

4

Aprimorar a
regulação das perdas
técnicas na
distribuição

5

Regular os
indicadores de
qualidade do produto

b

b

Status da
Atividade

Observação

Realizada
com atraso.

Em julho de 2010 foi instaurada a
Consulta Pública nº 08/2010.
Ademais, em outubro de 2010
foram instauradas a Consulta
Pública nº 017/2010 e a Audiência
Pública n° 46/2010.

Realizada.

Em setembro de 2010 foi
instaurada a Consulta Pública nº
016/2010. Ademais, em novembro
de 2010 foram instauradas 63
Audiências Públicas (APs nº 50 a
112/2010)

Em outubro de 2010 foram
instauradas a Consulta Pública nº
Realizada.
017/2010 e a Audiência Pública n°
46/2010.
Foram realizados estudos iniciais
em 2010. Ademais, conforme
Atividade nº 10 da Agenda para o
Adiada.
biênio 2011-2012, existe a previsão
de realização Consulta e/ou
Audiência Pública no primeiro
semestre de 2011.
Foram realizados estudos iniciais
em 2010. Ademais, conforme
Atividade nº 12 da Agenda para o
Realizada. Há
biênio 2011-2012, existe a previsão
previsão de
de realização de estudos e
nova
trabalhos no primeiro semestre de
atividade.
2011, além de realização de
Consulta e/ou Audiência no
segundo semestre de 2011.

6

Realizar estudos
para avaliação do
impacto da alteração
do fator de potência
das unidades
consumidoras

7

Realizar estudos
sobre a possibilidade
de aplicação de
compensação
financeira aos
geradores por
interrupções no
sistema de
distribuição acima
dos limites
regulatórios

8

Regulamentar a
implantação de
medidores
inteligentes em
unidades
consumidoras de
baixa tensão

9

Diminuir os
obstáculos para o
acesso de pequenas
centrais geradoras
aos sistemas de
distribuição

b

Adiada.

Conforme Atividade nº 1 da
Agenda para o biênio 2011-2012,
existe a previsão de realização de
estudos e trabalhos no segundo
semestre de 2011, além da
realização de Audiência e/ou
Consulta Pública no primeiro
semestre de 2012. A atividade teve
nome alterado para "Realizar
estudos para consolidação da
conceituação do fator de potência
e para análise de eventuais
modificações na regulamentação
vigente".

Adiada.

Conforme Atividade nº 3 da
Agenda para o biênio 2011-2012,
existe a previsão de realização de
estudos e trabalhos no segundo
semestre de 2011, além da
realização de Audiência e/ou
Consulta Pública no primeiro
semestre de 2012.

Realizada
com atraso.
Há previsão
de nova
atividade.

b

b

Realizada.
Há previsão
de nova
atividade.

Em outubro de 2010 foi instaurada
a Audiência Pública nº 043/2010.
Ademais, conforme Atividade nº 4
da Agenda para o biênio 20112012, existe a previsão de
realização de estudos e trabalhos
no primeiro semestre de 2011,
além da realização de Audiência
Pública para regulamentar a 2ª
etapa de implantação de
medidores inteligentes em
unidades consumidoras de baixa
tensão.
Em setembro de 2010 foi
instaurada a CP 015/2010.
Ademais, conforme Atividade nº 5
da Agenda para o biênio 20112012, existe a previsão de
realização de Audiência Pública no
primeiro semestre de 2011.

10

Aprimorar o
regulamento que
estabelece o acesso
ao sistema de
distribuição

Realizar estudos dos
impactos da
aplicação do Decreto
11
97.280, de 16 de
dezembro de 1988
(Padronização das
tensões)

12

Elaborar
procedimento para
padronizar a análise
dos pedidos de
ressarcimento de
danos elétricos

Realizar estudo
sobre a forma de
cobrança da energia
13
reativa excedente na
fronteira entre
distribuidoras

14

Estudar a forma de
disciplinar os
reforços nas DIT

b

Conforme Atividade nº 6 da
Agenda para o biênio 2011-2012,
Adiada.
existe a previsão de realização de
Audiência Pública no primeiro
semestre de 2011.
Conforme Contrato nº. 0035/2010SLC/ANEEL, foi contratada
consultoria especializada para
tratar do tema. Os estudos estão
em fase final e serão encerrados
Realizada. Há
dentro do prazo previsto. Ademais,
previsão de
conforme Atividade nº 7 da Agenda
nova
para o biênio 2011-2012, existe a
atividade.
previsão de realização de estudos
e trabalhos no primeiro semestre
de 2011, além da realização de
Audiência Pública no segundo
semestre de 2011.

Adiada.

Adiada.

Cancelada.

Conforme Atividade nº 9 da
Agenda para o biênio 2011-2012,
existe a previsão de realização de
Audiência Pública no primeiro
semestre de 2011.
Conforme Atividade nº 2 da
Agenda para o biênio 2011-2012,
existe a previsão de realização de
estudos e trabalhos no segundo
semestre de 2011 e no primeiro
semestre de 2012, além da
realização de Audiência e/ou
Consulta Pública no segundo
semestre de 2012. A atividade teve
nome alterado para "Uniformizar os
valores de referência de fator de
potência de fronteira com a rede
básica, entre distribuidoras e de
consumidores livres definindo os
critérios de cobrança entre as
partes".
Existe processo capitaneado por
outra Superintendência da ANEEL
tratando de mudanças na
regulamentação das DIT.

15

Aprimorar a
regulamentação da
estrutura tarifária

16

Aprimorar a
regulamentação de
análise de
investimentos das
distribuidoras

17

Análise da
necessidade e da
viabilidade de fixar a
TUSD-g

b

b

Realizada.
Há previsão
de nova
atividade.

Adiada.

Adiada.

Em julho de 2010 foi instaurada a
Consulta Pública nº 11/2010 e em
agosto de 2010 foi instaurada a
Consulta Pública nº 12/2010.
Ademais, conforme Atividade nº 16
da Agenda para o biênio 20112012, existe a previsão de
realização de Audiência Pública no
primeiro semestre de 2011.
Conforme Atividade nº17 da
Agenda para o biênio 2011-2012,
existe a previsão de realização de
estudos e trabalhos no segundo
semestre de 2011 e no primeiro
semestre de 2012, além da
realização de Audiência Pública no
segundo semestre de 2012.
Conforme Atividade nº18 da
Agenda para o biênio 2011-2012,
existe a previsão de realização de
estudos e trabalhos no primeiro
semestre de 2011, além de
realização de Audiência Pública no
segundo semestre de 2011. A
atividade teve nome alterado para
"Realizar aprimoramentos para
ampliação do horizonte de cálculo
da TUSDg".

