Sumário Executivo

ELÉTRICA

Análise – Agenda Regulatória
A Agenda Regulatória é um instrumento bianual pelo qual a
Aneel identifica e prioriza os assuntos regulatórios para discussão, revisão ou readequação para comandos legais. A lista
de temas prioritários listados pela Agência chega a 55 atividades sugeridas pela Aneel, dessas, destacam-se para os consumidores energointensivos as atividades listadas nesta análise.
A Agenda Regulatória, além de ser uma ferramenta que fortalece a transparência dos processos desenvolvidos, também é
um instrumento que possibilita aos consumidores se planejarem para discutir com maior rigor os temas de seu interesse.

Valor do ESS
Para o mês de setembro, a Abrace estima que o custo com
o despacho para atender questões elétricas foi da ordem de
R$ 15,9 milhões. Para o mês de setembro há expectativa de
descolamento entre o CMO e o PLD com custo para os consumidores na ordem de R$ 10 milhões.

Valor do PLD médio
A média do PLD para todos os submercados foi de 514,59 R$/
MWh.

Produção Nacional de Energia Elétrica
Em setembro de 2017, a média de produção diária de energia
foi de 59.213 MW médios, bem próximo ao valor de agosto de
2017 e 2% menor do que em setembro de 2016.
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GÁS

Análise – Definição da metodologia de Revisão
tarifária e WACC da SCGás
A Agência de Regulação se Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) abriu espaço para discutir com a sociedade a
determinação da metodologia de Revisão Tarifária e do custo
médio ponderado de capital da concessionária (WACC) em
outubro de 2017. O período de contribuições vai até o dia 28
de outubro. A participação de todos os agentes interessados,
com ampla publicidade de informações tidas como essenciais, garante um processo claro e isonômico em um mercado
onde estes princípios são imprescindíveis, já que os usuários
não têm a opção de escolher seu prestador de serviço de distribuição de gás natural canalizado.

Produção Nacional de Gás Natural no Brasil
A produção bruta de gás natural nacional registrada no mês
de agosto/17 foi de 111,8 milhões de m³/dia. Comparando
com o mesmo período do ano passado observa-se que houve
um crescimento de 2,8% nesta produção. Em relação ao mês
anterior, houve um decréscimo de 2,8% na produção bruta.

Queima de Gás
Representando 3% da produção bruta, a queima de gás registrada no mês de agosto/17 foi de 3,39 milhões de m³/dia, volume 19,8% menor se comparado com o mês anterior e 31,8%
menor em relação ao mesmo período do ano passado.

Importação de Gás Natural
Geração Termoelétrica a Gás Natural
A geração média das UTEs a gás natural no mês de setembro de 2017 foi de 4.476,47 MW médios, o que corresponde
a um consumo médio de gás de aproximadamente 37.704,0
mil m³/dia.
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O volume total de gás natural importado em junho/17 foi de
18,99 milhões de m³/dia, que representa um decréscimo de
37% se compararmos com junho de 2016 e um decréscimo
de 39% em relação ao mês anterior. Do total, 16,23 milhões
de m³/dia foram provenientes da Bolívia e 2,76 milhões de m³/
dia de GNL.

Consumo Industrial
Correspondendo a 45,7% do consumo nacional em julho de
2017, o segmento industrial comercializou 28 milhões de m³/
dia, tendo um aumento de 0,6% em relação ao mês anterior.
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