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COMUNICADO AO MERCADO
ANEEL Aprova Resultado Definitivo da
4ª Revisão Tarifária Periódica da CELPA
A Equatorial Energia S.A. e as Centrais Elétricas do Pará S.A. (“Celpa”) informam ao mercado e ao público em geral que
a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), em Reunião de Diretoria pública ocorrida hoje, aprovou o resultado
definitivo da Quarta Revisão Tarifária Periódica da Celpa para o período 07 de agosto de 2015 a 06 de agosto de 2019.
Os resultados homologados serão a base econômica para os reajustes tarifários do período de 2016 a 2018.
O efeito médio a ser percebido pelos consumidores, já considerando o efeito dos componentes financeiros neste ano
tarifário, é de 7,47%, sendo 10,22% para os consumidores de alta tensão e 6,30% para os consumidores de baixa
tensão.
Destacamos o valor de Parcela B total, sem ajustes, de R$ 1.309.990 mil, composto principalmente por Custos
Operacionais anuais de R$ 588.345 mil, Remuneração do Capital de R$ 405.185 mil e Quota de Reintegração
Regulatória de R$ 178.066 mil, dentre outros. Após a consideração do índice de produtividade e a melhoria da qualidade
entre 2013 e 2014, o valor final da Parcela B é de R$ 1.296.911 mil.
Nesta mesma reunião, a ANEEL definiu em 10,15% o patamar de perdas técnicas sobre energia injetada e o percentual
de 34,0% de perdas não-técnicas sobre o mercado de baixa tensão, sem trajetória de redução até o final deste ciclo
tarifário. Adicionalmente, a ANEEL estabeleceu as parcelas ex-ante do Fator X da Celpa em 1,50% (componente Pd) e
0,21% (componente T). A estes percentuais ainda deverá ser somado ou subtraído o componente Q, vinculado aos
indicadores de qualidade do serviço, que deverá ser definido anualmente nos reajustes tarifários.
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