
 
Agenda Regulatória Indicativa contendo a programação das atividades da SRD para o biênio 2011-2012. 
(Legenda:  significa a previsão de estudos e trabalhos da SRD e significa a previsão de audiência ou 

consulta pública). 
 

# ATIVIDADE 
2011 2012 

1°Sem. 2° Sem. 1° 
Sem. 2° Sem. 

1 
Realizar estudos para consolidação da conceituação 
do fator de potência e para análise de eventuais modi-
ficações na regulamentação vigente 

    

2 
Uniformizar os valores de referência de fator de po-
tência de fronteira com a rede básica, entre distribui-
doras e de consumidores livres definindo os critérios 
de cobrança entre as partes 

    

3 
Realizar estudos sobre a possibilidade de aplicação 
de compensação financeira aos geradores por inter-
rupções no sistema de distribuição acima dos limites 
regulatórios 

    

4 
Regulamentar a 2ª etapa de implantação de medido-
res inteligentes em unidades consumidoras de baixa 
tensão 

    

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

6 Aprimorar o regulamento que estabelece o acesso ao 
sistema de distribuição     

7 
Realizar estudos dos impactos da aplicação do Decre-
to 97.280, de 16 de dezembro de 1988 (Padronização 
das tensões) 

    

8 
Estudar a forma de remuneração para a prestação de 
serviços ancilares por usinas conectadas na rede de 
distribuição e não despachadas centralizadamente. 

    

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

10 Regular as perdas na distribuição     
11 Avaliação dos indicadores individuais de continuidade     
12 Regular os indicadores de qualidade do produto     
13 Padronizar as informações armazenadas na apuração 

dos indicadores de qualidade do serviço     
14 Elaborar estudo para avaliação da Continuidade do 

Fornecimento     
15 Elaborar cartilha sobre Qualidade da Energia Elétrica     
16 Aprimorar a regulamentação da estrutura tarifária     



# ATIVIDADE 
2011 2012 

1°Sem. 2° Sem. 1° 
Sem. 2° Sem. 

17 Aprimorar a regulamentação de análise de investimen-
tos das distribuidoras     

18 Realizar aprimoramentos para ampliação do horizonte 
de cálculo da TUSDg     

19 Avaliar metodologia de inclusão das perdas técnicas 
na TUSDg     

20 Regulamentar a TUSDg para nível inferior a 88 kV, 
alcançando a geração distribuída de pequeno porte     

21 Monitorar a implantação da tarifa diferenciada em 
baixa tensão     

22 Elaborar cartilha sobre acesso e tarifas     
 


