
 
 
 

ANEXO I – Relatório da Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL do biênio 2013-2014 
 
Este Anexo apresenta as informações sobre a realização das atividades, objetos da Agenda Regulatória 
Indicativa da ANEEL 2013-2014. A Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL para o biênio 2013-2014 foi 
aprovada pela ANEEL por meio da Portaria n° 2.453, de 11 de dezembro de 2012. A referida Agenda 
estabeleceu a realização de 70 atividades durante o período, englobando as diversas áreas ligadas ao 
processo de regulação na Agência. Das 70 atividades previstas para o biênio, 34 foram estimadas para serem 
realizadas em 2013 e 36 em 2014.  
 
Entre as atividades previstas para finalizarem no ano de 2013, seis foram concluídas, onze estão em 
andamento, quatro foram canceladas e treze foram migradas para a Agenda do próximo biênio. Das 
atividades previstas para iniciarem ou concluírem em 2014, três foram finalizadas antecipadamente, uma está 
em andamento, uma foi cancelada e 31 foram inseridas na Agenda para o próximo biênio.  
 
Salienta-se que, por tratar-se de uma Agenda “Indicativa”, nem todas as atividades foram realizadas dentro 
do planejamento inicial. Da mesma forma, outros temas foram implementados pelas áreas, sem que isso 
represente um descumprimento. O mesmo raciocínio é válido para eventuais casos onde uma atividade é 
adiada ou cancelada. 
 
A seguir, a Tabela 1 apresenta um resumo sobre a situação das atividades previstas para a Agenda 
Regulatória Indicativa da ANEEL para o biênio 2013-2014. Já a Tabela 2 apresenta informações mais 
detalhadas sobre o status de cada atividade.  
 
 
 
 
TABELA 1: RESUMO DA SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA AGENDA REGULATÓRIA 
INDICATIVA DA ANEEL DO BIÊNIO 2013-2014. 
 
 
 

Situação das atividades previstas na Agenda 
Regulatória Indicativa da ANEEL do biênio 2012-

2013 

2013 2014 Total 

Realizadas 6 3 9 
Em andamento 11 1 12 

Iniciadas e com migração para biênio 2014/2015 13 31 44 
Canceladas 4 1 5 

Total 34 36 70 
 
 
  



 
 

TABELA 2: DETALHAMENTO DO STATUS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA AGENDA REGULATÓRIA 
INDICATIVA DA ANEEL DO BIÊNIO 2013-2014. 

 
Legenda: 
 Previsão de estudos e trabalhos da Unidade Organizacional e/ou análise e/ou conclusão de regulamento 
Previsão de audiência ou consulta pública. 
 

ITEM ATIVIDADE 
ÁREA 
RESP 

 
ONSÁVEL 

2013 2014 
STATUS 1°Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 

01 
Regulamentar as condições e os procedimentos a 
serem observados pelos agentes de geração de 
energia eólica para instalação, operação e 
manutenção de estações anemométricas. 

SCG 
    

Realizada Consulta 
Pública 008/2013.  

02 
Regulamentar os procedimentos para outorga de 
empreendimentos de geração de energia elétrica 
provenientes da radiação solar. 

SCG 
    

Realizada Consulta 
Pública 007/2013. 

03 

Propor metodologia para monitoramento das 
concessionárias de distribuição quanto a aspectos da 
qualidade do serviço e do atendimento comercial 
prestados vis-à-vis a gestão da empresa no que se 
refere a custos operacionais, níveis de investimento, 
distribuição de dividendos e combate a perdas. 

SRE 
 

 
  

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015 

04 Propor metodologia para o 4º ciclo de revisão tarifária 
da distribuição. SRE 

  

 
 

Realizada Consulta 
Pública 011/2013. 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015   

05 
Avaliar os efeitos da aplicação da nova estrutura 
tarifária da distribuição e propor aprimoramentos para 
o 4º ciclo. 

SRE 
 

 
  

Realizada Consulta 
Pública 011/2013.  

06 
Aprimorar os procedimentos de cálculo da receita 
anual de referência para licitação de instalações de 
transmissão - Submódulo 9.8 do PRORET. 

SRE 
 

 
  

Objeto do processo 
48500.006123/2013, 

está na Diretoria 
para deliberar sobre 

a abertura de 
Audiência Pública. 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 



 
 

07 
Regulamentar os procedimentos de Revisão e 
Reajuste das Receitas e Transmissoras - Submódulo 
10.4 do PRORET. 

SRE 
    

Estudo em 
andamento.  

08 Propor metodologia de revisão tarifária das geradoras 
de energia elétrica abrangidas pela MP nº 579/2012. SRE 

   

 

Objeto do processo 
48500.003164/2013. 
Contudo, conforme 

Memorando n. 
594/2013-

SER/ANEEL, foi 
solicitada a 
alteração de 
assunto do 

processo para 
melhor adequar ao 
escopo da análise. 
Nesse sentido, o 

assunto fica assim 
redigido: 

“Metodologia de 
cálculo do custo de 

capital a ser 
utilizado para 

remuneração das 
instalações de 

geração de energia 
elétrica de cotas nos 

termos da Lei n. 
12.783 de 2013”. 

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015 

09 

Desenvolver estudos visando parametrizar a 
apuração dos Componentes Menores e dos Custos 
Adicionais nos processos de definição da Base de 
Remuneração Regulatória, no âmbito da implantação 
do Banco de Preços de Distribuição, a ser utilizado a 
partir do 4º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas. 

SRE 
    

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015 

10 
Aprimorar o cálculo do desconto nas Tarifas de Uso 
dos Sistemas de Transmissão e de Distribuição – 
TUST e TUSD aplicado à comercialização de energia 
incentivada. 

SEM 
    

Retirado da Agenda 
Regulatória. 

11 
Propor, quanto às operações do mercado de curto 
prazo, alteração nos prazos para contabilização e 
liquidação e contabilização semanal. 

SEM    
 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 

12 
Propor revisão da forma de apuração e de valoração 
da penalidade por insuficiência de lastro para venda 
de energia elétrica. 

SEM   
  

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 



 
 

13 
Propor nova metodologia para elaboração e 
atualização da Função do Custo do Déficit de energia 
elétrica. 

SEM    
 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 

14 
Regulamentar a Portaria MME 455/2012 (registro de 
contratos ex-ante e divulgação de indicadores de 
preços do Ambiente de Contratação Livre). 

SEM 
    

Realizada Audiência 
Pública 121/2013.  

15 Aprimorar o Novo Sistema de Contabilização e 
Liquidação da CCEE. SEM 

    

Realizada Audiência 
Pública AP 

103/2013. Ao longo 
de 2013 já foram 

publicadas as 
Resoluções 

Normativas nº 
533/2013; 551/2013 

e 578/2013 

16 
Aprimorar a metodologia de cálculo e de aporte de 
garantias financeiras para a liquidação do mercado de 
curto prazo na CCEE 
(3ª fase) 

SEM 
    

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015  

17 Propor normativo de monitoramento de agentes pela 
CCEE SEM 

    

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015  

18 
Propor apuração e liquidação centralizadas, pela 
CCEE, de toda a contratação proveniente de leilões 
do mercado regulado. 

SEM   

 
 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015  

19 
Propor revisão das exigências do Sistema de Medição 
de Faturamento - SMF para consumidores especiais e 
livres. 

SEM 
 

 
  

Nota Técnica sobre 
o tema em 

elaboração pelas 
áreas 

SEM/SRD/SRC/SRT  

20 
Revisar a Resolução Normativa n° 265/2003, que 
estabelece os procedimentos para prestação dos 
serviços ancilares de geração e distribuição. 

SRG 
    

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015  

21 

Regulamentar a definição de tarifa de Operação e 
Manutenção – O&M para os serviços ancilares de 
blackstart (autorestabelecimento), controle secundário 
de frequência e Sistema Especial de Proteção – SEP, 
e explicitar os casos em que o agente não faz jus ao 
recebimento pela prestação desses serviços. 

SRG 
    

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 

22 
Propor parâmetros associados à aprovação do projeto 
básico de usina hidrelétrica não despachada 
centralizadamente. 

SRG 
    

Realizada Audiência 
Pública 068/2012.  

23 
Aprimorar e definir em um único normativo todas as 
regulamentações referentes à apuração de 
indisponibilidades de empreendimentos de geração 
de energia elétrica. 

SRG 
 

 
  

Instaurada 
Audiência Pública 

058/2013 com prazo 
de contribuições até 

12/8/2013 

24 
Avaliar a participação da demanda como forma de 
mitigar o despacho de geração térmica por razões de 
segurança energética. 

SRG 
    

Retirado da Agenda 
Regulatória. 

25 
Avaliar necessidade de definição de critério para 
separação entre os conceitos de Subsistemas e 
Submercados. 

SRG 
    

Retirado da Agenda 
Regulatória.  

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013533.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013551.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013578.pdf


 
 

26 Regulamentar as ações de republicação do PLD. SRG 
    

Realizada Audiência 
Pública 035/2013.. 

Publicada a 
Resolução 

Normativa nº 
568/2013 

27 
Regulamentar a contratação de lastro de potência 
pelas concessionárias de distribuição para 
atendimento de 100% de seu mercado 

SRG 
 

   

Item incluso na 
proposta da SEM 

para o ciclo 
2014/2015  

28 
Avaliar a necessidade de se redefinir os patamares 
de carga utilizados nos modelos de otimização 
utilizados para programação da política energética e 
cálculo do PLD. 

SRG    

 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 

29 
Avaliar a necessidade de inserir a reserva operativa 
de potência nos dados utilizados nos modelos de 
otimização utilizados para programação da política 
energética e cálculo do PLD. 

SRG    

 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 

30 
Revisar a Resolução Normativa n° 433/2003, que 
trata dos procedimentos para início de operação em 
teste e comercial de empreendimento de geração de 
energia elétrica. 

SRG   

 
 

Realizada Audiência 
Pública 028/2013. 

Publicada a 
Resolução 
Normativa 
583/2013.  

31 
Avaliar a necessidade de aperfeiçoamento do critério 
de rateio dos custos para atendimento à demanda 
máxima 
(ESSElétrico de ponta). 

SRG     

Retirado da Agenda 
Regulatória.  

32 Aprimorar os módulos dos Procedimentos de Rede de 
forma a compatibilizá-los às resoluções da ANEEL. SRT 

 
   

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015 

33 Avaliar o capítulo sobre responsabilidade civil do 
Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. SRT 

    

Realizada Audiência 
Pública 103/2012. 

Publicada 
Resolução 

Normativa ANEEL 
nº 561/2013. 

34 
Estabelecer incentivo ao atendimento da faixa de 
fator de potência definida para os usuários do sistema 
de transmissão 

SRT 
 

 
  

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015 

35 
Aprimorar a aplicação da Tarifa de Uso do Sistema de 
Transmissão - TUST para empreendimentos de 
geração. 

SRT 
 

   

Realizada Audiência 
Pública 040/2013. 

Publicada 
Resolução 

Normativa ANEEL 
nº 559/2013. 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013568.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013583.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013561.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013559.pdf


 
 

36 Aprimorar a Resolução 270/2007. SRT   
 

 

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

37 

Propor critérios para transferência de instalações 
classificadas como Demais Instalações de 
Transmissão – DIT do âmbito de distribuição de 
concessionárias de transmissão para concessionárias 
ou permissionárias de distribuição de energia elétrica. 

SRT 
 

 
  

Atividade a ser 
coordenada pela 
SRD. Item incluso 

na proposta de 
Agenda Regulatória 

2014/2015. 

38 Aprimorar Resolução Normativa 443/2011. SRT 
 

 
  

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

39 Aprimorar Resolução Normativa 191/2005. SRT    
 

Estudo a ser 
iniciado. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

40 Aprimorar Resolução Normativa 399/2010. SRT 
 

 
  

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015.  

41 Reavaliar o valor do fator KAD disposto na Resolução 
Normativa 442/2011. SRT    

 

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

42 
Avaliar a implantação de medidores inteligentes em 
unidades consumidoras de baixa tensão, em 
consonância com a Resolução Normativa n.º 
502/2012. 

SRD 
    

Instaurada 
Audiência Pública nº 
93/2013, com prazo 
de contribuição até 
18/10/2013. Estudo 

continua em 
andamento. 

43 Regulamentar os indicadores de qualidade do 
produto. SRD 

 

   

Foi contratada 
consultoria 

especializada por 
meio do Pregão 

046/2013. O estudo 
se iniciará em 

novembro de 2013, 
com previsão de 

conclusão em 2014. 
Item incluso na 

proposta de Agenda 
Regulatória 
2014/2015.  



 
 

44 
Avaliar ações de regulação para melhoria da 
apuração dos indicadores de qualidade do serviço de 
distribuição. 

SRD 
 

 
  

Foi aberta a 
Chamada de P&D 

Estratégico nº 
016/2013, contudo a 

chamada não foi 
aprovada pela 

ANEEL. Atividade 
será cancelada para 

priorização de 
outras atividades. 

45 
Elaborar estudo para avaliação dos custos 
relacionados à confiabilidade do serviço de 
distribuição. 

SRD 
  

 
 

Atividade 
desenvolvida com 

base em 
contratação de 

consultoria. 
Atividade em fase 

preliminar à 
contratação. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

46 Avaliar melhorias na regulamentação de expurgos as 
sociados aos indicadores de continuidade. SRD 

 

 
  

Estudo em 
andamento. 

47 Aprimorar a regulamentação de análise de 
investimentos das distribuidoras. SRD 

 

 

 
 

Realizada Consulta 
Pública 005/2013. 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015. 

48 
Regulamentar a TUSDg para nível de tensão inferior 
a 88 kV, e avaliar metodologia de inclusão das perdas 
técnicas no cálculo da TUSDg locacional (tensão igual 
ou superior a 88 kV). 

SRD 
   

 

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

49 
Revisar a Seção 3.1 do Módulo 3 do PRODIST, o 
qual trata dos procedimentos de acesso ao sistema 
de distribuição. 

SRD   

 
 

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

50 Avaliar a implantação da Resolução nº 482/2012 que 
trata de micro e minigeração distribuída SRD 

    

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

51 
Aprimorar o cálculo das Tarifas de Referência 
aplicável ao 4º ciclo de revisões tarifárias das 
concessionárias de distribuição de energia elétrica. 

SRD 
  

 

 

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015.  



 
 

52 
Propor regulamento sobre perdas de energia aplicável 
ao 4° ciclo de revisões tarifárias das concessionárias 
de distribuição de energia elétrica. 

SRD 
  

 
 

Instaurada Consulta 
Pública nº 11/2013, 

com prazo de 
contribuição até 
22/11/2013. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

53 
Propor regulamento sobre continuidade do 
fornecimento aplicável ao 4° ciclo de revisões 
tarifárias das concessionárias de distribuição de 
energia elétrica. 

SRD 
  

  

Estudo em 
andamento. Item 

incluso na proposta 
de Agenda 
Regulatória 
2014/2015. 

54 

Avaliar a necessidade de revisão da Resolução 
Normativa nº 398/2010 referente a limites à exposição 
humana a campos elétricos e magnéticos originários 
de instalações de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica na frequência de 60 Hz. 

SRD 
 

   

Instaurada 
Audiência Pública nº 
97/2013, com prazo 
de contribuição até 

01/11/2013.  

55 

Aprimorar na Resolução Normativa no 414/2010 as 
disposições relacionadas ao faturamento das perdas 
na 
transformação e perdas no ramal de ligação nos 
casos de medição externa. 

SRD 
   

 

Esta atividade será 
absorvida pela 

Atividade "Propor 
regulamento sobre 
perdas de energia 

aplicável ao 4° ciclo 
de revisões 

tarifárias das 
concessionárias de 

distribuição de 
energia elétrica" na 
agenda do biênio 

2014-2015.  

56 
Regulamentar a metodologia e as metas para os 
indicadores de qualidade comercial de Duração 
Equivalente de Reclamação – DER e de Frequência 
Equivalente de Reclamação – FER. 

SRC 
 

   

Realizada Audiência 
Pública 045/2013. 

Publicada a 
Resolução 
Normativa 
574/2013. 

57 Regulamentar a aplicação da Modalidade Tarifária 
Horária Branca. SRC 

 
   

Instaurada 
Audiência Pública 

043/2013 com prazo 
de contribuições até 

6/8/2013. 

58 
Regulamentar a metodologia para comprovação do 
atendimento aos critérios de elegibilidade à 
concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica. 

SRC 
    

Publicada a 
Resolução 

Normativa n. 
572/2013.. 

59 
Aprimorar a Resolução Normativa n.º 414/2010 em 
relação à regulamentação dos contratos 
firmados entre distribuidoras e consumidores. 

SRC 
    

Estudo em 
andamento, 

atividade incluída na 
Agenda Regulatória 

2014/2015  

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013574.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013574.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2013574.pdf


 
 

60 

Aprimorar a Resolução Normativa no 414/2010 em 
relação: 
(i) à aprovação de projetos particulares e 
estabelecimento de cronograma de obras; 
(ii) às informações constantes nafatura; 
(iii) ao cadastro de informações dos consumidores; 
(iv) aos relatórios encaminhados para a ANEEL. 

SRC 
  

 
 

Estudo em 
andamento, 

atividade incluída na 
Agenda Regulatória 

2014/2015 

61 Estabelecer critérios de isonomia para a concessão 
de descontos na tarifa. SRC 

  

  

Estudo em 
andamento, 

atividade incluída na 
Agenda Regulatória 

2014/2015  

62 
Consolidar disposições comerciais relacionadas à 
Resolução Normativa n.º 414/2010 presentes em 
outros atos normativos. 

SRC 
    

Estudo em 
andamento, 

atividade incluída na 
Agenda Regulatória 

2014/2015  

63 Estudar os aspectos comerciais relativos ao 
fornecimento de energia elétrica a veículos elétricos. SRC 

    

Estudo em 
andamento, 

atividade incluída na 
Agenda Regulatória 

2014/2015 

64 
Aprimorar a Resolução Normativa nº 367/2009, que 
aprova o Manual de Controle Patrimonial do Setor 
Elétrico - MCPSE, a ser utilizado por concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de energia elétrica. 

SFF 
    

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 

65 Revisar a Resolução nº 23/1999, que regulamenta a 
fixação da Reserva Global de Reversão – RGR. SFF 

    

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015 

66 

Revisar a Resolução nº 073/2003, que institui o 
Manual de Contabilidade a ser utilizado pelo 
Operador Nacional do Sistema 
Elétrico - ONS, englobando o Plano de Contas 
revisado, instruções e roteiros. 

SFF 
 

 
  

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015  

67 

Aprimorar a Resolução Normativa nº 484/2012, que 
estabelece os procedimentos a serem adotados pelas 
concessionárias, permissionárias e autorizadas de 
serviços e instalações de energia elétrica para 
obtenção de anuência à transferência de controle 
societário. 

SFF     

Programação 
Mantida para 2014. 

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015. 

68 Regulamentar as disposições relativas à Mediação 
Administrativa Setorial. SMA 

 

 
  

Item incluso na 
proposta de Agenda 

Regulatória 
2014/2015  

69 

Propor modelos de edital e respectivos contratos para 
leilões de contratação de energia e potência elétrica 
associada nos 
sistemas isolados, em observância ao disposto na 
Portaria MME. n.º 600/2010, nas seguintes 
modalidades: 
(i) aquisição de energia e potência elétrica associada 
de agente vendedor; e (ii) aluguel ouaquisição de 
unidades de geração de energia elétrica para 
operação pelos próprios agentes de distribuição. 

SEL 
 

   

Referente ao item (i) 
foi instaurada 

Audiência Pública 
050/2013 com prazo 
de contribuições até 

15/8/2013.  



 
 

70 

Padronizar editais e modelos de contratos de 
concessão utilizados nos leilões de outorga de novos 
empreendimentos de geração e de transmissão de 
energia elétrica, em cumprimento à determinação da 
Diretoria da ANEEL, em sua reunião administrativa do 
dia 21 de agosto de 2012. 

SEL 
 

   
Estudo em 
andamento.  

 
 
 
 
 
 


