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1º projeto de geração de energia com gás do pré-salUsina Termelétrica com 565 MW de potência instalada Localizada em Macaé – RJ

1Marlim Azul

Marlim Azul Energia S.A.

UTE Marlim Azul

Localizada em Macaé – RJComercializou energia no Leilão MME A-6/2017Operação comercial até 31/12/2022Baixo CVU  - R$ 85,0/MWh
+ Perspectiva de expansão
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Terminal GN ou UPGN da Produtora/Supridora Ramal EspecíficoPonto de Recepção

UTE Marlim 
Azul22 km
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Produtora/Supridora Consumidor Livre22 km



ConfidencialPrincipais Contribuições 1) Tratamento tarifário para os consumidores livres em igualdade de condições ao autoprodutor e auto-importador:Voto da Deliberação 3029/2016: Reconhecimento da necessidade de igualdade no tratamento tarifário entre auto-importador, autoprodutor e consumidor livre que adquire gás de supridora distinta da Concessionária.
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ConfidencialPrincipais Contribuições 1) Tratamento tarifário para os consumidores livres em igualdade de condições ao autoprodutor e auto-importador:Voto da Deliberação 3244/2017: Orientação no sentido de conferir o mesmo tratamento tarifário do auto-importador eautoprodutor aos consumidores livres não enquadrados na Cl. 7,§18 do Contrato de Concessão.
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Tema já está apto para implementação. AGENERSA deve autorizar a aplicação do redutor de margem aos consumidores livresatendidos por ramal específico, assim como autoriza para AP e AI.



ConfidencialPrincipais Contribuições 
2) Mitigação de Riscos e Segurança Jurídica aos Consumidores Livres :Regulação deve reconhecer as especificidades do consumidor livre e conferir tratamento distinto emrelação ao consumidor cativo, especialmente na questão tarifária.Regulação deve ser adequada ao atendimento da real finalidade do ramal específico: Proteção/Garantia
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Regulação deve ser adequada ao atendimento da real finalidade do ramal específico: Proteção/Garantiados interesses do consumidor livre no exercício de suas atividades → tempestividade, adequação econtinuidade.Flexibilização das regras do ramal específico quanto a custeio, construção, propriedade e operaçãodesse ramal → redução de barreiras regulatórias e fomento às atividades com demanda de gás natural.



ConfidencialConsiderações FinaisNa Reformulação do Arcabouço Regulatório para Autoprodutor, Auto-importador e Consumidor Livre,objeto da Consulta Pública, deve ser corrigida a lacuna regulatória e a falta de isonomia no tratamentoentre o AI/AP/CL.A assimetria regulatória causa concorrência desigual entre agentes em posições semelhantes nomercado.
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mercado.A Marlim Azul, assim como outros agentes, precisam de previsibilidade regulatória e segurançajurídica.Com a retomada da atividade do mercado de petróleo & gás no Estado do Rio de Janeiro, o setordepende de um marco regulatório estável e adequado.
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OBRIGADA
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OBRIGADA


