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O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson 
Kelman, disse há pouco que o efeito da variação cambial sobre a energia Itaipu 
poderá elevar entre 4% e 5% o valor a ser repassado para as distribuidoras 
brasileiras que rateiam o insumo da usina binacional. Ontem a Aneel autorizou 
correção da energia de Itaipu em 8,7%. Além da variação cambial, as próximas 
revisões tarifárias no país sofrerão também o impacto do IGP-M e subsídio 
para termelétricas a óleo. 
 
Considerando ainda alta da inflação e a elevação do do custo do óleo diesel, a 
conta de energia deverá subir nos reajustes e revisões de 2009.  
 
"Lamentavelmente acho que é essa a tendência", disse Kelman, após 
audiência pública de prestação de contas de sua gestão à frente da Aneel. Ele 
deixará a agência no próximo dia 13 de janeiro. 
 
Segundo o diretor-geral da Aneel, uma projeção feita sobre a Elektro, que tem 
reajuste em agosto e compra cerca de 20% de sua energia de Itaipu, mostrou 
que só esse impacto para o consumidor poderia chegar entre 4% e 5% em 
2009, caso não haja a correção das variáveis como IGP-M e o encargo Conta 
de Consumo de Combustível (CCC). 
 
Com o dólar estabilizado a R$ 2,20 e considerando a redução de 400 MWm no 
volume de energia firme de Itaipu em 2009, o MWh da usina binacional poderá 
chegar a um custo R$ 120,00 para as distribuidoras do Sudeste e Sul do país, 
segundo Kelamn. A conta de energia deverá ser afetada também pelo aumento 
do encargo da CCC. "A CCC estourou em outubro. Os gastos foram maiores 
do que o esperado porque o preço do óleo subiu", disse Kelman. 
 
 
PACELLI, M. ANEEL: Variação cambial sobre Itaipu pode elevar conta em 
5%, diz Kelman. Agência Leia, Mídia Online, 10/12/2008. 
 
 


