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CONSIDERAÇÕES GERAIS
A ABRAGEL entende que:
• não há um ano completo de divulgação do PLD Horário, ou seja, o
histórico é relativamente pequeno para analisar seu comportamento e
impacto no mercado, o que torna a discussão dos limites de PLD
precoce; e
• isto pode comprometer a assertividade da proposta de
regulamentação oriunda da AP 22, se implementada neste momento.
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SUGESTÃO DA ABRAGEL
• Proposta da ANEEL:

• Início de vigência na mesma data do PLD Horário – 1º de
janeiro de 2020
• Visão da ABRAGEL:

• Deve haver, no mínimo, período sombra de 1 ano, com o
modelo estável para o PLD Horário, de modo a aferir
comportamento e efeitos nos valores de PLDmax e PLDmin.
• Sugestão da ABRAGEL:
• Postergar a discussão da AP 22, para o momento em que
existir um ano completo de divulgação e aplicação efetiva do
PLD Horário.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA AP 022:
DEFINIÇÃO DO PLD ESTRUTURAL
• Proposta da ABRAGEL:

• PLD Estrutural: manter critério do maior CVU da térmica
movida a gás natural detentora de CCEAR;
• Justificativa:

• Mantêm o sinal econômico para a resposta da demanda;
• Não dificulta a reprodutibilidade do PLD Estrutural pelos
agentes; e
• Está em consonância com o que se observa no período de
escassez: estes CCEARs compõem a maioria da estrutura de
atendimento à carga nos períodos de stress hidrológico.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA AP 022:
ACIONAMENTO DO PLD ESTRUTURAL
• Visão ABRAGEL: Concorda que deve haver um gatilho, que deve
ser reavaliado.
• A adoção de uma média móvel parece-nos mais adequado
um contador de 720 horas

• Justificativa:
• Alteração brusca do valor de PLD;
• A proposta da Agência não considera a profundidade das
ultrapassagens:
•

pode deflagrar o PLD Estrutural sem estar atrelado a um evento gravoso
(ultrapassagens espaçadas ao longo do ano); e

•

pode deflagrar o PLD Estrutural após uma eventual forte elevação ocorrida
em um curto espaço de tempo
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OBSERVAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA AP 022:
ACIONAMENTO DO PLD ESTRUTURAL

• Sugestão da ABRAGEL: utilizar média móvel de três meses
para acionamento e retirada do PLD Estrutural
• Média Móvel > PLD Estrutural = PLD Estrutural
• Média Móvel < PLD Estrutural = PLD Horário

• O objetivo é suavizar a transição entre o PLD Estrutural e o PLD
Teto.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA AP 022:
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PLD MAX E ESTRUTURAL
• Visão da ABRAGEL:

• Atualização anual apenas o PLD Estrutural pelo IPCA;
• Revisar anualmente os valores de PLDmax, para adequar à
térmica mais cara disponível; e

• Concorda com a ANEEL de que o IPCA não captura a
evolução do custo da fonte térmica, pois é indexado a
fatores externos ao MCP - cotação do dólar e cesta de
combustíveis internacionais.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA AP 022:
PLD MIN
• Visão da ABRAGEL:

• Manter a regra atual - maior valor entre TEO Itaipu e RAG
• Justificativa:
• Custos das hidrelétricas deveriam estar internalizados nos
modelos; e
• Os geradores devem ter uma remuneração mínima para
cobrir os seus custos como um todo. A referência de custo é
exatamente o valor da RAG.
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PLEITO

Postergar a discussão da AP 22 para o momento em
que existir um ano completo de divulgação e aplicação
efetiva do PLD Horário.
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