
GOVERNO DO ESTADO 

RIO DE JANEIRO 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio Janeiro 

 

de  

 DELIBERAÇÃO AGENERSA N.0  DE 18 DE JUNHO DE 2019. 

CONCESSIONÁRIAS CEG E CEG RIO ESTUDO E 

REFORMULAÇÃO DO 

ARCABOUÇO REGULATÓRIO PARA 

AUTOPRODUTOR, AUTOIMPORTADOR E 

CONSUMIDOR LIVRE. 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta no Processo Regulatório no 

E-22/007.300/2019 (Apenso: E-12/003.572/2013), por unanimidade, 

DELIBERA: 

Art. 1 0 - Revogar as Deliberações AGENERSA/CODIR no 1250/2012, 257/2008 e 258/2008, e 

Anexos. 

Parágrafo Unico - Determinar que a Câmara de Energia - CAENE, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente minutas contendo: 



 

a) Novas Condições Gerais de Fornecimento para Autoprodutores, 

Auto-lmportadores e Consumidores Livres, adequando-as às 

disposições contidas no presente Voto, tendo como parâmetro 

simplificação e celeridade, promovendo a desburocratização regul 

b) Regulamentação do Agente Comercializador. 
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Art. 20 - Conceder tratamento isonômico regulatório, especialmente na questão tarifária, aos 

agentes livres - Autoprodutores, Auto-lmportadores e Consumidores Livres no Estado do 

Rio de Janeiro. 

Art. 30 - Para comprovação perante a AGENERSA da condição de Autoprodutor ou 

AutoImportador será exigido somente o registro expedido pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 

Art. 40 Será considerado Consumidor Livre o agente que consumir no mínimo 

300.000m3/mês de gás natural, sem restrição de consumo mínimo diário, devendo firmar 

contrato de utilização do sistema de distribuição com as Concessionárias, com vigência 

mínima de 1 (hum) ano. 

- Aos Consumidores Livres, anteriormente atendidos pelas Concessionárias no mercado 

cativo, fica garantida reserva de capacidade mínima de transporte calculada pela média de 

consumo dos últimos 6 (seis) meses, não computados períodos de interrupção justificados. 

§20 - Aos novos Consumidores Livres que estiverem iniciando sua operação não se aplica a 

média de consumo dos últimos 6 (seis) meses e o contido no §1 0  

Art. 50 - Entende-se por ramal dedicado todo gasoduto conectando o Autoprodutor, Auto- 

O 

Importador ou Consumidor Livre diretamente ao transportador, UPGN ou terminal de GNL, 

por meio de ramal específico, não interligado à malha física de distribuição. 

§1 0 - A definição de ramal dedicado e exclusivo poderá ser estendida aos agentes conectados 

ao mesmo gasoduto, desde que pertençam a empreendimento do mesmo grupo econômico, 

exercendo a mesma atividade econômica e situado em área contígua. 
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§20 - Posterior conexão de ramais de terceiros ao gasoduto originalmente dedicado e 

exclusivo, não implicará na perda da sua exclusividade para o consumidor original nem 

alterará o seu tratamento tarifário. 

§30 - Na hipótese do caput e do contido no §1 0, todos farão jus ao 

tratamento tarifário específico a ser calculado pela AGENERSA com 

base no investimento e de operação e manutenção (TUSD-E). 
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Art.60 - Os agentes livres, e somente eles, podem, se assim desejarem, construir suas 

instalações - gasodutos no Estado do Rio de Janeiro, arcando com o valor total do 

investimento, respeitando regras de construção civil, de segurança e com projetos 

previamente aprovados pelas Concessionárias CEG e CEG Rio, contando com prévia ciência 

da AGENERSA. 

Art. 70- O agente livre atendido por gasoduto dedicado, construído por ele, ou através de 

coparticipação com as concessionárias, que adquira o gás natural de supridora diferente da CEG e 

GEG Rio, tem direito ao pagamento de tarifa diferenciada (TUSD-E) a ser calculada pela 

AGENERSA considerando os custos específicos de investimento, operação e manutenção do 

gasoduto dedicado. 

Art. 80 - Na construção de novos gasodutos dedicados, por agentes Autoprodutores, 

AutoImportadores e Consumidores Livres, ou pelas Concessionárias, ficam estabelecidas as 

seguintes regras: 

I- Quando a construção do gasoduto dedicado e exclusivo for custeada e realizada 

integralmente pelos agentes livres, ao seu término, o ativo será transmitido para a Concessão. 



 

a) Os investimentos no gasoduto não serão contabilizados para fins de remuneração tarifária 

das Concessionárias, 

b) Os agentes livres terão direito a tarifa específica pelo uso do sistema de distribuição a ser 

calculada com base nas especificidades da instalação (TUSD-E). 

c) Os agentes deverão firmar contrato de operação e manutenção do gasoduto com as 

Concessionárias. 

II- Quando a construção do gasoduto for custeada e realizada integralmente pelos agentes, 

fica permitida a conexão de terceiros e ao término da construção, o ativo será transmitido 

para a Concessão. 

a) Fica garantida a manutenção do atendimento à reserva de capacidade contratada pelos 
agentes livres construtores com as Concessionárias . 
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b) Os investimentos no gasoduto não serão contabilizados para fins de remuneração tarifária 

das Concessionárias. 

c) Fica garantida aos agentes construtores o pagamento de tarifa específica pelo uso do sistema 

de distribuição a ser calculada com base nas especificidades da instalação (TUSD-E), e 

também para outros agentes livres pertencentes ao mesmo grupo econômico, que exerçam a 

mesma atividade fim, em área contígua. 

d) Eventual conexão de terceiros, que não se enquadrem na hipótese da alínea "c", não 

implicará em perda de exclusividade por parte do agente construtor do gasoduto, e terceiros 

não farão jus ao tratamento tarifário específico (TUSD-E). 

e) os agentes contratarão a operação e manutenção do gasoduto com as Concessionárias. 

III- Quando a construção do gasoduto for realizada pelas Concessionárias por solicitação dos 

agentes Autoprodutores, Auto-lmportadores e Consumidores Livres, a participação deles fica 

limitada a até 90% (noventa por cento) do valor dos investimentos. 

a) Nos casos em que os investimentos no gasoduto forem superiores a R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais), ou quando o consumo mensal do agente livre for superior a 

3.000.000 m3/mês, o valor total dos investimentos não será incluído no Plano de Investimentos 

das Concessionárias para fins regulatórios e tarifários da Revisão Quinquenal. 

b) Serão remunerados na tarifa os investimentos efetivamente realizados pelas 

Concessionárias, observadas as limitações da alínea "a", sem inclusão de valor referente a 

coparticipação dos agentes na construção do gasoduto. 

c) Os agentes livres que efetuarem coparticipação no investimento terão direito ao 

pagamento de tarifa específica pelo uso do sistema de distribuição (TUSD-E) a ser calculada 

com base nas especificidades da instalação e do investimento realizado. 

d) Fica vedada a cobrança, pelas Concessionárias, de antecipação de receita ao agente livre 

para custear a construção do gasoduto . 

e) Outros agentes que utilizarem o duto não terão direito ao pagamento da TUSD-E, 

excetuado aqueles descritos no artigo 50,§1 0. 
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Art. 90 - As tarifas para uso do sistema de distribuição aos agentes Autopr 

Importadores e Consumidores Livres, serão calculadas da seguinte forma: 

 

  de  

I- TUSD: Tarifa para uso do sistema de distribuição, aplicável a todo agente livre, deduzindo-

se os encargos de comercialização, independente da supridora de gás natural ser a mesma das 

Concessionárias CEG e CEG Rio, ou de ser abastecido por gasoduto dedicado. 

a) A redução provisória, será de 1,9% (hum inteiro e nove décimos por cento) referente 

aos encargos de comercialização. 

b) Determinar que a Câmara de Política Econômica e Tarifária - CAPET, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova estudos quanto ao percentual equivalente aos encargos de 

comercialização, visando calcular as despesas operacionais exclusivas às atividades de 

comercialização referentes ao pessoal da área comercial e de suprimento de gás, despesas 

comerciais, comunicação, gestão de gás e transporte, dentre outros fatores relevantes, com base 

nos custos efetivamente realizados pelas Concessionárias, a ser homologado pelo Conselho 

Diretor. 

II- TUSD-E: Tarifa específica para uso do sistema de distribuição para gasodutos dedicados e 

exclusivos. 

a) Determinar que a Câmara de Política Econômica e Tarifária - CAPET, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promova estudos quanto a tarifa específica para uso do sistema de distribuição, visando 

calcular o valor do desconto nas margens das Concessionárias para todos os agentes que sejam 
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conectados por um gasoduto dedicado e exclusivo, considerando os custos de investimento, 

operação e manutenção. 

III- TUSD - Termoelétrica: Tarifa para uso do sistema de distribuição, específico para o 

segmento termoelétrico. 

a) Todos os agentes do segmento termoelétrico terão direito ao desconto de 

22,5% (vinte e dois e cinco décimos por cento) no fator R da fórmula na 

margem obedecendo a seguinte fórmula: 

 
 GOVERNO  ESTADO 
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Desenvolvimento Económico.  Intemacionais de Energia e 
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 ( 37898 R  IGP —M 
T = [k(c + 0,345 * "l + CG + 

40)2.a 26,81 IGP —M0 

T Tarith; 

c = Somatório do consumo mensal, expresso em milhões de mg, com 6 casas decimais; 

R — Fator redutor cujo valor é de até 0,775; 

IGP-Mn = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de novembro do ano anterior; 

IGP-M0 = Indice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de  equivalente a 183,745; 

CG Preço de compra do GN determinado m função dos contratos de compra específicos para cada usina. 

b) Nos casos em que o agente construir ramal dedicado e exclusivo, fica garantido o 

desconto da alínea ou o direito ao pagamento de tarifa específica (TUSD-E), a ser calculada 

pela AGENERSA levando em consideração custos de investimento, operação e manutenção. 

c) Determinar que seja realizada a revisão anual dos descontos concedidos na fórmula 

(fator 
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R) a fim de se compensar eventuais erros de projeção de demanda do segmento termoelétrico 

na Revisão Quinquenal nos anos anteriores, dentro de cada respectivo quinquênio, não 

podendo retroagir a quinquênios passados. 

Art. 100 - Determinar que os Contratos de aquisição do gás natural das Concessionárias CEG 

e CEG Rio, e aditivos, com a supridora sejam obrigatoriamente submetidos a processo 

regulatório para a aprovação e homologação pela AGENERSA, devendo conter as seguintes 

cláusulas obrigatórias: 

I- A aquisição do gás natural deverá ser realizada por Chamamento Público, visando promover 

livre concorrência, economicidade e redução de tarifas. 

II- Além das cláusulas essenciais, deverão conter outras que permitam flexibilização do take-

or-pay em virtude da migração de consumidores para agentes livres, garantindo a 

transparência das informações, dos custos envolvidos, da formação do preço, bem como da 

oferta total do volume a ser adquirido pelas Distribuidoras. 

Parágrafo Unico: As Concessionárias terão 18 (dezoito) meses para adequar-se aos incisos I e 

II acima, independente dos contratos e aditivos vigentes, que deverão ter 

seu inteiro teor divulgado no site da AGENERSA imediatamente, 

visando ampla public• vedada qualquer cláusula de confidencialidade 

com relação a divulgação ao público. 
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Art. 11 0 - Recomendar ao Poder Concedente a adoção das medidas legais e contratuais 

cabíveis para adequação dos ditames firmados na presente Deliberação. 

Art. 120 - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições contrárias, em especial as Deliberações AGENERSA n. 0S 257/2008; 258/2008; 

738/2011; 1.250/2012; 1.357; 1.616/2013; 2.924/2016; 2.850/2016; 3.029/2016; 

3.163/2017; 

3.164/2017; 3.165/2017; 3.243/2017 e 3.244/2017. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019. 

ntos Araújo 

Conse  

ID 05546885 

erreira 

ID  50899617 


