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Revisão Tarifária

• A UFF apontou inconsistências importantes em vários itens, como projeção de
investimentos, custos operacionais, base regulatória de ativos (BRA) e taxa de
remuneração.

• Também ficou evidenciado a necessidade de adoção de um plano de contas adequado
para acompanhamento da evolução da BRA e das metas a serem realizadas durante
o quinquênio. É preciso maior transparência por parte da distribuidora na sua
prestação de contas e um acompanhamento mais efetivo e criterioso pela AGENERSA

• Um reposicionamento tarifário de 30,62% (CEG) e 26,06% (CEG RIO), segundo a
proposta revisada (28/09), não condiz com a realidade do atual cenário econômico do
país e do Estado do Rio de Janeiro.

• Dessa forma, as alterações sugeridas pela UFF no Relatório 4 devem ser
integralmente acatadas pela AGENERSA.



Revisão Tarifária

• A complementação da proposta pela CEG e CEG RIO foi apresentada apenas em 28/09 e
a Audiência Pública não foi adiada, prejudicando a análise da complementação
previsto no cronograma (tanto pela UFF quanto pelos demais interessados). É
necessário disponibilizar prazo para que os agentes se manifestem sobre a
complementação.

Atraso da CEG de 18 dias

Etapas prejudicadas pelo não 
adiamento da Audiência



Autoprodutor / Autoimportador e Ramal Dedicado

• Este tema não foi abordado na proposta encaminhada pelas concessionárias e
tampouco pela UFF e, portanto, deve a AGENERSA inserir o tema para discussão.

• Até mesmo a abordagem para o desconto de 22,5% para empreendimentos
existentes, que a da Deliberação 3164/2017 remeteu à Quarta Revisão Tarifária não
ocorreu.

• Além disso há uma lacuna quanto à tarifa para ramais dedicados, outro tema que não
está sendo discutido neste processo.

• O desconto foi estabelecido sem basear-se numa metodologia tarifária,
especialmente uma que contemple o ramal específico e exclusivo, com a adoção de
critérios e premissas que reflitam as especificidades de CAPEX e OPEX nesses casos,
tanto para novos empreendimentos como para os existentes

• A Petrobras reitera as diversas contribuições já feitas sobre este tema (ex. Carta GIA-
RGN/ARX 045/2017, de 23/01/2017)



Autoprodutor / Autoimportador e Ramal Dedicado

• Também é necessário explicitar na fórmula tarifária termelétrica o desconto da taxa
de comercialização (1,9%). Há apenas uma nota de rodapé (Anexo 10 da
complementação da CEG/CEG RIO) dizendo que o desconto já foi aplicado, mas não há
como conferir.



Volume Termelétrico subestimado no 3º Ciclo - CEG

Despacho termelétrico adotado no 3º ciclo foi muito subestimado, gerando uma receita
realizada muito superior à receita prevista no segmento termelétrico.

Acumulado no período de R$ 587 milhões ( previsto R$ 82 milhões) - cerca de 619%
superior ao previsto. A CEG obteve no período uma receita adicional (não prevista) no
segmento termelétrico de R$ 505 milhões.

Esta receita adicional não prevista no último ciclo tarifário deve ser compensada para o
segmento termelétrico na forma de desconto da receita projetada da distribuidora para
o segmento termelétrico na quarta revisão tarifária.



Projeção de despacho Termelétrico (complementação da proposta)

• O despacho revisto pela CEG e CEG RIO continua subestimado.

• UTE Santa Cruz possui CVU menor que a UTE Baixada Fluminense e não tem despacho.

• Na CEG RIO não se prevê despacho para a UTE Mário Lago

• O despacho proposto pela UFF no relatório 4 é mais plausível.



Descontratação de UTEs existentes

• Nos próximos anos haverá descontratação de energia termelétrica.

• Condições desfavoráveis de recontratação, incluindo margens de distribuição
desproporcionais aos serviços prestados poderão levar à desmobilização dos ativos
existentes.

2018 
(tarifa média 
realizada até 

agosto)

2018 
(tarifa média aplicando-se 

o reajuste proposto)
Variação

Valor TUSD-E em SP: R$ 0,011187/m³ (Deliberação Arsesp 799/2018)

5 vezes menor que a menor tarifa do RJ 

agosto)
o reajuste proposto)

UTE GLB R$ 0,05035/m³ R$ 0,0631/m³ + 22%

UTE BLS R$ 0,1502/m³ R$ 0,1892/m³ +26%

UTE BF R$ 0,06423/m³ R$ 0,0814 /m³ +27%

UTE MLG
(CEG RIO)

R$ 0,1314/m³ R$ 0,1507/m³ +15% 



Considerações Finais

• Não houve tempo adequado para analise da complementação da proposta das
Concessionárias.

• Reposicionamento tarifário de 30,62% (CEG) e 26,06% (CEG RIO) inadequado, conforme
apontado pela UFF no relatório 4.

• Considerações da UFF devem ser acatadas integralmente.

• Adicionalmente, o segmento termelétrico deve ser compensado pelos R$ 500 milhões
adicionais pagos em função do subdimensionamento do despacho no 3º ciclo.adicionais pagos em função do subdimensionamento do despacho no 3º ciclo.

• Permanecendo a proposta das concessionárias, a menor tarifa termelétrica no Estado
do RJ será 5 vezes maior que a TUSD-E de SP.


