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DEBATE NECESSÁRIO

A utilização do gás natural tomou-se um assunto de freqüentes
debates no País, nos últimos tempos. Em primeiro lugar, pela importância que
o combustível vem obtendo na economia moderna; em segundo, pelas modifi-
cações ocorridas na Constituição Federal, relativas à competência para a
distribuição do produto.

Sabe-se que o gás natural apresenta, em relação a outros combus-
tíveis, uma série de vantagens para o setor industrial, destacando-se entre elas
a adequação ao emprego de novas tecnologias e a redução dos efeitos nocivos
ao meio ambiente. Tais atributos se convertem em fator de qualidade e de
competitividade, requisitos fundamentais diante das crescentes exigências do
mercado.

Da mesma forma, o gás natural pode ser aproveitado, com ganhos,
em outras áreas, como a de veículos automotores e a de consumo domiciliar. Isso
já acontece de forma intensiva em vários países, nos quais o produto vem
adquirindo um peso cada vez maior no conjunto das fontes de energia utilizadas.

O tema ganhou novos contornos, entre nós, com a promulgação,
em agosto do ano passado, de emenda à Constituição referente aos serviços de
gás canalizado. A novidade, como sabemos, é que os Estados, que já detinham
a competência para explorar tais serviços, podem agora repassá-los, em
concessão, à iniciativa privada.

A questão se reveste de significado especial para Minas, onde os
projetos de uso do combustível passaram a ter maior sustentação com as obras
do gasoduto que vai ligar a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, à Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A inauguração do trecho Rio/Juiz de Fora, no ano passado, foi um
marco histórico nesse sentido. Minas deu a arrancada para colocar-se entre os
Estados que mais se beneficiarão dessa fonte de energia.
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Ao promover a discussão do assunto com representantes de órgãos
públicos e da sociedade, a Assembléia Legislativa cumpre, mais uma vez, seu
papel de aprofundar-se nas questões de interesse maior cio Estado, adotando o
caminho da cooperação e do intercâmbio.

Com a presente publicação - que reúne as palestras do Ciclo de
Debates sobre Gás Canalizado, realizado no final de 1995 -, o Legislativo amplia
o alcance da iniciativa, estendendo-a às pessoas e instituições motivadas pelo
tema.

A qualidade dos expositores e a pertinência dos aspectos aborda-
dos fazem dos textos que se seguem uma valiosa contribuição para a análise e
as decisões a serem tomadas no Estado com respeito ao aproveitamento do gás
natural, insumo estratégico para seu desenvolvimento econômico em futuro
próximo.

Agostinho Patrús
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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O GÁS NO DESENVOLVIMENTO DE MINAS

Alexandre Pena Rodrigues
Superintendente da BR Distribuidora

Não sei se todos estão cientes de que esta iniciativa da Assembléia
de Minas Gerais é pioneira no Brasil. Temos participado desse processo em todo
o País e não temos notícia de promoção semelhante partindo do Legislativo.

Em nome da BR Distribuidora, quero agradecer a oportunidade de
participar de um evento tão interessante e singular.

O processo de reformas pelo qual passa o Brasil teve marcos
importantes em 1995- Sentimos hoje, pelos jornais, que há uma certa impaciên-
cia, talvez por parte de empresários, com muita reclamação de que o ritmo das
reformas está lento. Se considerarmos, no entanto, o que foi feito em 95, veremos
que aconteceram grandes decisões e mudanças, e até, surpreendentemente,
com certa facilidade. Foi um ano em que se quebrou o monopólio do petróleo.
Algo impensável há pouco tempo.

Esse processo em curso entra agora na etapa seguinte, a de
regulamentação. As mudanças que serão feitas na Constituição têm que ser
regulamentadas, e é disso que este evento está tratando.

Na área do gás natural, houve uma mudança importante. O modelo
brasileiro era semelhante ao da Itália, um modelo vigente na maior parte dos
países da Europa, caracterizado por um monopólio estatal verticalmente integra-
do para a atividade do gás natural. No Brasil, em 1988, isso mudou. Foi
quebrado o monopólio, que era da União e operado pela Petrobrás, e o poder
concedente da distribuição passou para os governos estaduais.

Em 1995 houve nova mudança. O artigo 25 da Constituição, que
trata do gás natural, sofreu uma modificação aparentemente pequena, mas
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importante. Foi quebrada a obrigatoriedade de a distribuição ser feita por
empresa de controle do Estado. Está sendo remetida uma regulamentação,
primeiramente, no âmbito federal, O Ministério das Minas e Energia está
terminando um projeto de lei que vai tratar do que pode ser analisado nesse
âmbito.

Mas, como a concessão da distribuição do gás permaneceu com os
governos estaduais, a maior parte da regulamentação é de competência do
Poder Legislativo de cada Estado. É por isso que a Assembléia de Minas está,
pioneiramente, preparando se para fazer uma regulamentação dessa atividade,
que seja própria às características e aos interesses do Estado.

A manchete do "Estado de Minas" de hoje diz: "Indústria assume
crescimento de Minas". É uma pesquisa que foi feita recentemente pela Vox
Populi para a Federação das Indústrias. Foi constatado que 50% das indústrias
mineiras se dispõem a aumentar a capacidade produtiva; 50% pretendem lançar
novos produtos; 46% planejam aumentar investimentos em pesquisa e desen-
volvimento; 45% estão empenhadas em ampliar a participação de vendas no
mercado externo; uma parcela significativa demonstra a intenção de fazer
associações e parcerias.

Isso tem muito a ver com o que estamos discutindo aqui. Como é
que o gás natural vai se inserir nesse proceso? Achei muito interessante um
artigo do professor Paulo Haddad que saiu, recentemente, na "Gazeta Mercan-
til", num caderno especial sobre investimentos em Minas. Ele fala, justamente,
da inserção do Estado no novo ciclo de crescimento da economia brasileira.
Ressalta que Minas, com uma inserção que ele qualificou de brilhante na fase
do chamado milagre econômico brasileiro, hoje tem bons fatores para aproveitar
bem o momento.

Esse novo ciclo, forçosamente, terá novas características. Não basta
repetir a fórmula de sucesso daquela época. É preciso verificar quais são os
fatores importantes para aproveitar essa onda de crescimento A inserção de
Minas tem que se fazer dentro dessas novas características.

O gás natural vai ter um papel importante nisso. É aqui que eu
quero trazer minha contribuição. O professor Paulo l-Iaddad, no seu artigo, diz
que quem quiser aproveitar esse ciclo de crescimento vai ter que prestar atenção

10



a três condições: as mudanças do ambiente externo; a capacidade de gestão
política para liderar um programa de reformas do Estado principalmente; e a
capacidade de mobilização dos segmentos organizados da sociedade civil para
participar dessas mudanças e reformas.

A primeira condição que ele cita é uma leitura correta das mudan-
ças. Um aspecto crítico nesse processo é que, agora, a qualidade é fundamental.
É uma condição sine qua non. Sem qualidade, as empresas mineiras que estão
pretendendo ampliar suas vendas no exterior não vão poder competir.

Quero contradizer algumas apresentações que me antecederam.
Chamo a atenção para o fato de que o gás não é um combustível barato.
Os investimentos necessários nas linhas de transporte são muito altos. Então,
não é por aí que o gás vai poder ajudar. Ele ajuda porque é um combustível
nobre.

Como vocês puderam ver na apresentação do representante da Fiat,
ele melhora não só o processo industrial, mas, muitas vezes, o próprio produto.
Ele altera as características do produto final e, com isso, dá às indústrias mais
competitividade. Quem quer competir com a Itália, a grande consumidora de
gás, tem que ter produtos à altura. Isso é mais importante do que a questão do
preço.

A segunda condição para um Estado brasileiro se inserir no novo
ciclo de crescimento do Brasil é ter um programa de reformas. Quero chamar
a atenção para o seguinte: um novo modelo na produção, que tem sido muito
citado, é o da parceria. É um modelo que se relaciona com a questão da
desoneração dos investimentos do Estado e que tem uma lógica própria de
aumento da eficiência das empresas. Não é só o Estado que está procurando se
associar em parcerias; na própria iniciativa privada isso tem sido muito buscado.

No caso da distribuição de gás, temos que procurar mais eficiência.
Temos que atingir um custo menor. Isso é fundamental para que o produto possa
competir com outros combustíveis, principalmente o óleo. Como os investimen-
tos com transporte são muito altos, se não houver uma empresa enxuta e
eficiente nessa distribuição, os preços finais serão muito elevados.

O António Otávio falou rapidamente da história da distribuição de
gás no Brasil, mas hoje não podemos nos orgulhar muito, principalmente dos
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Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, que têm empresas antigas. Na verdade,
essas empresas praticam preços muito altos.

O professor Paulo Haddad falava das parcerias, que temos visto
muito. No mesmo número da "Gazeta Mercantil', saiu um estudo da Booz AlIen,
feito para o Brasil, falando do modelo da parceria e das alianças estratégicas.
Eu não quero tomar muito tempo, mas é preciso mostrar que as empresas que
trabalham nesse modelo conseguem rentabilidade melhor do que as empresas
isoladas, no mesmo tipo de negócio. Essa lógica da parceria não é simplesmente
algo que o Estado queira fazer para se desonerar de seus investimentos; ela
apresenta uma série de vantagens, pela conjugação das competências de
diversas áreas.

A terceira condição que o professor Paulo Haddad cita é a de que
haja uma mobilização da sociedade para as mudanças. Aí é que se encaixa a
questão da regulamentação. No caso do gás, a regulamentação é de competência
do Poder Legislativo estadual e vai exigir, acredito, uma participação muito
grande dos consumidores. É importante que vejamos a Fiat participando.
Acredito que nesse processo haverá, forçosamente, uma discussão com a
sociedade.

Como o Antônio Otávio citou, acho interessante que, no caso do
gás natural, a sociedade mineira já tinha vivido uma mobilização importante.
Houve uma participação das entidades de classe na vinda do produto para Minas
Gerais. É importante que isso não se perca, que continue.

Acredito que dois pontos, principalmente, terão que ser enfatizados,
e têm a ver com o ângulo de visão dos consumidores. Um deles é a questão da
segurança do suprimento, que é muito importante. A Fiat, por exemplo, disse
que pode prescindir, muitas vezes, do gás e passar para o GLP. Mas há indústrias
em que isso é impossível. E mesmo que você passe para o GLP, será um
transtorno e acarretará um custo adicional muito grande. O GLP tem um preço
muito alto.

Outra questão é a do preço do gás canalizado. O preço das
distribuidoras não é livre, simplesmente por causa da competição com o óleo
combustível. Isso é decorrente de legislação do governo estadual. Como poder
concedente, o governo estadual tem o poder e o dever de determinar a política
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tarifária da empresa que opera no Estado. E isso acontece no País, atualmente.
E terá que ser aprimorado agora no processo de regulamentação da reforma
constitucional.

Essa política tarifária tem que passar por uma discussão com toda
a sociedade e ser, finalmente, estabelecida por um órgão regulador estadual.
O fórum perfeito para essa discussão é a Assembléia Legislativa, que tem a
competência precípua para essa regulamentação.

O professor Paulo Haddad, otimista com relação às possibilidades
de Minas no novo ciclo de crescimento brasileiro, enfatiza que aqui está sendo
realizada a mais completa e abrangente matriz de políticas de reforma do Estado.
Ele acha que nenhuma unidade da Federação avançou tanto em modernização
institucional. Essa é uma vantagem importante.

Em segundo lugar, lembra que esse novo ciclo de expansão será
intensivo em ciência e tecnologia e que o Estado de Minas está bastante
avançado nessa área, em comparação com outros Estados.

Por último, ele comenta os fatores locacionais, ou seja: por que uma
indústria escolhe determinado local para se instalar? Nesse novo ciclo, não
interessa ter apenas infra-estrutura. Há novos fatores, e ele acha que o Estado
de Minas também está bem situado com relação a isso.

A primeira vantagem que ele aponta é a reforma do Estado. Nesse
aspecto, quero comentar que o Estado de Minas, pioneiro no processo de
estatização, com a própria formação da Cemig, na década de 50 (foi de Minas,
praticamente, que surgiu esse modelo para todo o Brasil), novamente agora está
sendo pioneiro em iniciativas, envolvendo a própria Cemig, no caso da parceria
com a iniciativa privada, que tem sido citada como exemplo em todo o Brasil.

No segmento de distribuição de gás, gostaria de comentar que esse
modelo de parceria tem sido adotado na maior parte dos Estados brasileiros. O
doutor Sérvulo apresentou a transparência que mostrava a constituição das
empresas.

Do Ceará ao Rio Grande do Sul, tivemos a honra de participar de
todas as empresas que foram constituídas após a modificação em 1988. Estamos
agora nos associando ao Estado de São Paulo, a começar pelo Vale do Paraíba.
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No Rio de Janeiro, está sendo constituída a Riogás. Estamos já num processo
avançado de negociação.

Esse modelo de parceria tem sido um grande sucesso e está sendo
inserido em competências diferentes, como o governo estadual e a iniciativa
privada, incluindo nossa experiência em distribuição e conhecimento nesta
área. Esse mix dá um suporte muito interessante para as empresas e para o
Estado, dentro de uma visão de eficiência e lucratividade.

Recentemente, tivemos um início de entendimento com a Cemig.
O presidente da empresa, doutor Carlos Eloy, e o vice-presidente da BR
Distribuidora, doutor Djalma Morais, fizeram um acordo para estudar a partici-
pação desta na distribuição de gás em Minas Gerais. Esperamos chegar
brevemente a urna conclusão.

A segunda vantagem de Minas nessa competição é o desenvolvi-
mento tecnológico. O gás traz um desenvolvimento tecnológico. Vemos o
exemplo da Itália, que já tem uma alta tecnologia nesse ramo. Tem-se descoberto
no gás uma vantagem competitiva muito grande.

Outro item a seu favor, do qual se fala muito, é o que se refere ao
meio ambiente. É bom ressaltar que ele é bom para o meio industrial também.
Na Europa, está sendo implantado o selo verde. Isso é uma barreira comercial
fortíssima. um produto feito com lenha ou óleo agride o meio ambiente e,
portanto, não poderá ser vendido na Europa. Se for usado gás natural, não
haverá problema. Isso tem um significado econômico.

A oferta nacional de gás é ainda limitada, apesar de nossos
esforços. A Bacia de Campos tem uma vocação voltada para o óleo. Sua
produção de gás é relativamente pequena. Temos certeza de que vão ocorrer
disputas e conflitos por esse gás, de oferta relativamente reduzida. São Paulo
está procurando puxar muito para sua indústria.

O consumo tem que ser seletivo. Na verdade, acreditamos que vai
ganhar essa disputa quem tiver uma indústria mais vocacionada para o consumo
do gás. Normalmente, essas indústrias são aquelas nas quais o gás afeta a
qualidade do produto. Por isso, elas têm condições de pagar mais. Cristaleria,
porcelana, lâmpadas, vidros e aços especiais têm muita necessidade do produto.
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Um corolário decorrente dessa realidade é o seguinte: termos o
segundo maior consumo de energia não significa, necessariamente, que vamos
ter o segundo maior consumo de gás. Vai depender da disputa.

A terceira e última condição citada pelo professor Paulo Haddad
refere-se aos novos fatores locacionais. O que faz uma indústria escolher
determinado local? Ter infra-estrutura simplesmente não é mais vantagem, é
condição sine qua non. Os novos fatores são uma boa estrutura de serviços e
boas condições de qualidade de vida.

Sob esse aspecto, temos de lembrar que o gás possibilita uma
qualidade de vida fantástica. O exemplo da Fiat chega a ser chocante.
Ao queimar óleo, chega a provocar danos à própria pintura dos carros no pátio
de sua fábrica! Imaginem o que é isso para a qualidade de vida do ser humano.
Se os carros são atingidos dessa forma, imaginem os efeitos para a qualidade
de vida dos diretores e dos funcionários.

Na Europa, estão sendo impostos limites à emissão de poluentes,
em relação aos veículos, em níveis bem mais estritos que os exigidos no Brasil.
Mas, mesmo assim, eles são atendidos folgadamente quando se usa o gás
natural. Isso significa qualidade de vida e será importante na disputa por novos
investimentos.

Acreditamos, como mostra a pesquisa da Vox Populi e como prevê
o professor Paulo Haddad, que o Brasil vai voltar a crescer. Aliás, já está
crescendo há três anos consecutivos. Minas tem tudo para crescer mais do que
a média brasileira. E o gás natural vai ser fundamental. Essa regulamentação
estadual é importante para ajudar o gás natural a entrar nesse processo. Estamos
à disposição da Assembléia para ajudar a trazer o produto natural para Minas
Gerais.
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A SITUAÇÃO DO GÁS COMBUSTÍVEL EM MINAS

Antônio Otávio Campos Ferraz
Superintendente de gás da Ceniig e gerente-geral da Gasmig

Primeiramente, gostaríamos de cumprimentar a Assembléia por
essa iniciativa, que nos dará oportunidade de discutir e debater, democratica-
mente, a regulamentação do gás em nosso Estado, a exemplo do que está
acontecendo na esfera federal.

Foi-nos solicitado que fizéssemos uma palestra que trouxesse
alguns dados sobre a Gasmig, a Cemig, o Estado de Minas Gerais, e seu
envolvimento com o gás natural e canalizado, para que pudéssemos ter uma
espécie de nivelamento de conhecimentos que permitisse neste fórum  debate
da regulamentação do gás canalizado em Minas.

O gás natural, se é um assunto novo no Estado, não o é no Brasil,
porque já em 1854 o então imperador D. Pedro II outorgou ao Barão de Mauá
a primeira concessão de gás canalizado no País. Era uma concessão para
distribuição residencial, tendo por objetivo principal dotar a cidade do Rio de
Janeiro de iluminação pública, em padrões modernos em relação aos da época.
Até então essa iluminação era feita com o uso de azeite. O Barão de Mauá
implantou um sistema bastante avançado, similar aos já existentes nos países
mais adiantados. O Rio de Janeiro deveria ser provido de uma iluminação igual
à de Londres e não inferior à de Manchester, demonstrando a vontade expressa
do então imperador de dotar o País de um sistema bastante moderno.

Mas foi só a partir de 1970, seguindo uma tendência mundial, que
• gás tomou impulso maior no Brasil. Se no século XIX o carvão foi considerado
• energético principal, possibilitando inclusive o uso das máquinas a vapor e
a chamada Revolução Industrial, e se o século XX tem-se caracterizado pela
utilização maciça do óleo combustível, temos a certeza de que o século XXI será
o do gás natural.
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E por quê? Pelas vantagens que ele hoje tem sobre OS outros
energéticos. É um combustível limpo, não-poluente, que permite ganhos
tecnológicos e tem alta eficiência, razões pelas quais tem uma larga margem de
utilização. Pode ser usado como matéria-prima na indústria petroquímica, na de
fertilizantes, na produção de gasolina natural e, em sua forma mais conhecida,
como gás engarrafado. Como combustível, serve tanto ao setor industrial como
ao comercial, ao residencial ou ao automotivo. Enfim, o gás natural é o
combustível por excelência.

O que é  gás natural? O gás natural nada mais é do que um coquetel
de gases, onde o metano é o elemento predominante.

É o combustível que deverá ter primazia no próximo século. Por
que isso? Porque, além daqueles atributos que mencionamos, suas reservas são
maiores do que as de petróleo. Dados de 1992 mostram que, naquele ano, elas
praticamente se igualavam. A partir daí, as descobertas cio gás natural superaram
as de petróleo. Nos níveis atuais de consumo, teríamos uma reserva mundial de
petróleo para 49 anos, contra uma de gás natural para 63 anos. Quanto mais se
procura petróleo, mais se encontra gás natural.

Esse é o combustível que mais cresce nas matrizes energéticas de
diversos países desenvolvidos. O comércio do produto também tem crescido,
utilizando-se para seu transporte os gasodutos ou navios metaneiros.
O intercâmbio comercial é muito grande.

Na América do Sul, temos exportação de gás da Bolívia para a
Argentina e, futuramente, prevê-se a mesma operação para o Brasil. Também já
se descobriram reservas no Pena, que teriam possibilidade de vir a abastecer o
nosso País. Na América do Norte, existe um grande intercâmbio de gás: do
México para os Estados Unidos e vice-versa; a mesma coisa entre os Estados
Unidos e o Canadá. No Alasca, a produção é exportada, após a liquefação do
gás. Na Europa, há também grandes países exportadores, como a Rússia, a
Holanda, a Noruega, fazendo com que o gás tenha um uso muito grande no
Velho Continente.

Portanto, o gás natural deverá ser o combustível de maior impacto
na matriz energética de todos os países. Além disso, há o fato de que suas jazidas
têm muito melhor distribuição no mundo do que as de petróleo.
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Nas Américas, o gás natural tem um percentual de 12%, contra 15%
do petróleo. Mas no Oriente Médio - a meca do petróleo - teríamos somente 300/6
contra 67% do óleo combustível. O que representam esses números? Que o gás
natural é praticamente imune a problemas políticos. É muito mais difícil que ele
seja afetado por um cartel ou um movimento do tipo que aconteceu recentemen-
te. Ele seria pouco suscetível a chantagens políticas, porque o gás foi muito mais
bem distribuído no globo terrestre do que o petróleo. Ele existe em praticamente
todos os países e continentes.

Com relação à confiabilidade na importação de gás, o exemplo que
podemos dar é o da própria América do Sul. Muitas vezes, critica-se a importação
do gás boliviano para o Brasil, porque a Bolívia seria um país problemático, com
ocorrência freqüente de golpes de Estado, etc., como se aqui estivéssemos em
um primor de democracia. Questionamos os vizinhos quanto a possibilidade de
termos problemas de fornecimento. No entanto, a Bolívia exporta gás para a
Argentina há mais de 30 anos, e nunca aconteceu uma interrupção.

A ex-União Soviética também é grande exportadora de gás para
toda a Europa Ocidental, e, apesar de ter existido por lá um grande antagonismo
político, as transações comerciais permaneceram acima de qualquer problema
desse tipo.

Nunca faltou gás nem da Bolívia para a Argentina nem da ex-União
Soviética para a Europa Ocidental. Essa confiabilidade é mais uma vantagem do
gás natural sobre os demais combustíveis.

Com relação à matriz energética dos países, verificamos que o gás
tem uma participação bem expressiva. Como exemplo, citamos: Estados Unidos,
25%; Europa Ocidental, 15%; Europa Oriental, 24%; Rússia, 35%; Japão, que não
possui gás em seu território, 10%, o que é um número bastante expressivo. O
Brasil está fora desse quadro, com apenas 2% em sua matriz.

Qual a razão para se ter no Brasil uma participação tão pequena
desse insumo? São vários os motivos. O primeiro é que as reservas foram
descobertas recentemente. Somente na década de 70 é que a Petrobrás, de fato,
conseguiu reservas expressivas de gás, particularmente na Bacia de Campos,
com jazidas muito próximas do nosso mercado consumidor, o que facilitaria
bastante a inserção do produto em nossa matriz energética.
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Antes de 1970 e das grandes descobertas de gás natural no Brasil,
o gás combustível era fabricado a partir do carvão mineral ou da nafta e
distribuído apenas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. O gás fabricado
a partir do carvão mineral exige um processo que, além de caro, é bastante
trabalhoso, o que inibiu seu crescimento. O gás produzido a partir da nafta -
como acontecia em São Paulo até recentemente - fica suscetível às variações do
preço do petróleo, porque ele é sua fonte primária. Isso também foi fator de
impedimento de uma maior penetração desse produto na cidade de São Paulo.

Além disso, temos um processo estrutural, um processo político no
Pais. Os setores elétricos e de petróleo sempre foram bastante estruturados.
O setor elétrico foi regulamentado através do Código de Águas, de 1934, e, a
partir daí, tivemos a criação do DNAEE (Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica) e, logo depois, da Eletrobrás, o que permitiu que o setor
elétrico tivesse um desenvolvimento muito rápido e que existissem normas
definidas para o seu desenvolvimento.

O mesmo aconteceu no campo do petróleo. Primeiro, houve a
criação do antigo Conselho Nacional do Petróleo em 1938. Depois, através da
Lei nQ 2.004, de 3 de outubro de 1953, com a criação da Petrobrás, o setor pôde
se desenvolver de maneira mais acentuada. Faltou, entretanto, urna política
específica para o gás natural.

Outro fator que também inibiu um maior desenvolvimento do gás
canalizado foi a distribuição de GLP com o preço subsidiado. Tornando essa
distribuição como um programa de grande alcance social, o governo, ao oferecer
grandes subsídios a ele, impediu a expansão da distribuição do produto
canalizado.

Além disso, deve ser considerada a decadência dos serviços
públicos. Até a década de 60, o gás canalizado era distribuído somente no Rio
de janeiro e na cidade de São Paulo, em geral por companhias estrangeiras que,
ao término de suas concessões, optaram por não fazer maiores investimentos no
setor. Como conseqüência, houve deterioração do serviço, e isso também foi
um fator de inibição. Some-se o fato de que a distribuição de gás engarrafado,
feita no País pela iniciativa privada, é altamente eficiente. Com isso, o gás
engarrafado teve uma grande penetração, inibindo o desenvolvimento do gás
canalizado.
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Outro fator a mencionar é o que se refere à política de auto-
suficiência em petróleo, porque o Brasil sempre foi carente do produto. Era o
ponto crítico da nossa matriz energética. A Petrobrás então se viu na contingên-
cia de dar maior atenção ao setor, ficando o gás em segundo plano.

Esses seriam os principais fatores que inibiram o desenvolvimento
do setor de gás no Brasil. Mas, com o aumento das reservas nacionais, o quadro
começou a mudar.

Nesse processo, tivemos também o envolvimento do Estado de
Minas Gerais com o gás canalizado. Isso porque, com as descobertas feitas pela
Petrobrás de reservas de gás natural mais perto de nossas fronteiras, a
sociedade começou a pleitear a entrada do produto no parque industrial
mineiro, a exemplo do Rio e de São Paulo, que passaram a contar com essa
alternativa energética. As lideranças políticas, entidades de classe e a própria
Assembléia Legislativa se mobilizaram, realizando seminários e questionando
as autoridades sobre a vinda do gás para o Estado.

O governo mineiro » em resposta a essa demanda » transformou a
Cemig de Centrais Elétricas em Companhia Energética, de maneira que ela
pudesse também trabalhar em outras formas de energia. Logo a seguir, criou o
chamado Grupo de Gás, origem da Gasmig, que seria uma subsidiária da Cemig,
com o objetivo de trabalhar diretamente na distribuição de gás, trazendo para
Minas essa alternativa energética.

Gostaria de fazer aqui um pequeno histórico da entrada do gás no
Estado. Em 1974, a Cemig transformou-se em Companhia Energética, e logo
depois foi criada a Gasmig, a partir de um movimento que se originou dentro
desta Assembléia. Os acionistas da Gasmig são a própria Cemig, com 95% das
ações, o governo do Estado, com 4%, e a Prefeitura de Belo Horizonte, com 1%.
Em 1988, promulgada a Constituição, os Estados passaram a ter a prerrogativa
das concessões de gás canalizado. Em 1989, a Cemig inaugura sua usina de
Biogás, demonstração clara de que o Estado estava interessado em entrar mais
no setor. Logo em seguida, teve início a distribuição do gás de refinaria,
fornecido pela Petrobrás através da Refinaria Gabriel Passos. Em 1993, por lei
estadual, foi estabelecida a concessão da distribuição à Gasmig. Em 1994, um
novo marco importante para a Gasmig foi a assinatura do contrato compra de gás
natural da Petrobrás. Aliás, a Gasmig é a única empresa no Brasil que tem esse
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contrato com a Petrobrás, que prevê o fornecimento do produto não SÓ nacional,
mas também importado. tão logo haja condições para isso. Finalmente, em 1995,
há aproximadamente um mês, inaugurou-se a rede de distribuição em Juiz de
Fora, dotando aquela cidade de gás natural. Ela foi a primeira cidade a ser
provida desse energético no Estado. A rede está em pleno funcionamento, com
ótimos resultados.

Atualmente, qual é a situação do gás canalizado cm Minas?
A Gasmig vem trabalhando praticamente em três projetos. O primeiro é do
Biogás, já bem divulgado. Trata-se da captação do gás gerado no aterro sanitário
cia Prefeitura de Belo Horizonte e tratado em usina implantada pela Gasmig.
É destinado ao abastecimento de grande parte da frota da Cemig na capital. Esse
gás também abastece táxis e alguns veículos pesados. A Gasmig procurou
utilizar o produto numa gama maior de veículos, a título de experiência. A usina
de biogás possibilitou à Cemig entrar definitivamente no setor, criando knou-
how e treinando sua equipe. O gás passou a ser conhecido em Minas, porque
até então aqui não existia. Enfim, os objetivos da empresa foram plenamente
alcançados. Isso permitiu passar para projetos de maior envergadura, como o
segundo, envolvendo o gás de refinaria.

É um projeto em escala industrial, iniciado em março de 1992. A
Gasmig começou a distribuição, atendendo aos municípios de Betim, Contagem
e Belo Horizonte, através de uma rede subterrânea de 15 km, o que exigiu um
investimento de aproximadamente US$ 9 milhões e está permitindo distribuir
170 mil mVdia, com um fawramento anual em torno de tJS$ 6 milhões. Esse gás
tem basicamente as mesmas características do gás natural, e foi isso que permitiu
à empresa dar uma demonstração clara de que estava entrando na distribuição
de gás canalizado de forma mais intensiva.

O fluxograma do projeto contém uma rede de 16 krn de extensão,
com dois ramais principais partindo um da refinaria em direção ao oeste, para
atender à Fiat, e outro em direção a Belo Horizonte, para servir à região da
Cidade Industrial. Hoje temos mais ou menos dez consumidores já ligados, de
vários setores industriais, o que comprova a aceitação do projeto. Temos
indústrias do setor siderúrgico, de cerâmica, alimentício, enfim, procuramos
atender a vários segmentos.
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Mas o que irá realmente consolidar a Gasmig? Como empresa
distribuidora de gás, é o projeto de gás natural. Como eu já disse, esse projeto
se viabilizou a partir da assinatura de um contrato com a Petrobrás, no qual se
prevê, em uma primeira etapa, a disponibilidade de 800 mil rn/dia de gás
nacional. Posteriormente, quando o gasoduto da Bolívia entrar em operação,
essa quantidade subirá para 1,7 milhão de m3/dia.

Antes de partir para a distribuição propriamente dita, a Gasmig fez
um amplo levantamento do mercado em todo o parque industrial do Estado.
A pesquisa mostrou que Minas teria três grandes pólos com disponibilidade
para a distribuição. O primeiro se localiza ao longo do eixo Juiz de Fora/Belo
Horizonte, atingindo a região metropolitana, com possibilidade de chegar ao
Vale do Aço. Outro é a região do Triângulo, particularmente nas cidades de
Uberaba e Uberlândia, com extensão talvez a Araxá. O terceiro pólo está na
região Sul, em Poços de Caldas e Caldas. Essa é a situação atual. Quando citamos
essas cidades, não queremos dizer que sejam as únicas com mercado para o gás
natural. Elas são pólos onde o produto poderia ser distribuído mais facilmente.
Vejam, por exemplo, o caso de Itaúna e Divinópolis. As autoridades de
Divinópolis questionam se o gás chegará somente até Itaúna. Não é isso. É o
problema das áreas de influência. É evidente que, para chegar a Itaúna,
teríamos, em primeiro lugar, que fazer contratos de fornecimento em Mateus
Leme e Juatuba. Isso não quer dizer que o gás chegará e ficará somente lá.
De acordo com o mercado, ele poderá ser levado a outras cidades, entre elas
Divinópolis. Enfim, quem dita a expansão do mercado é o consumidor.
Se conseguirmos fazer contrato com os consumidores, poderemos atingir essas
cidades-pólo.

Levantamento detalhado do Estado demonstrou que as regiões
citadas teriam um mercado mais concreto para receber o gás natural. No ano
2000, teríamos um mercado potencial de aproximadamente 4,5 milhões de
m3/dia, o que é bastante expressivo. Temos grandes e várias indústrias. Minas
é hoje a segunda economia do País, o segundo consumidor de energia. E nosso
mercado de gás natural, por conseqüência, também é o segundo.

Como no Estado a demanda é muito maior que a oferta, e como
ainda no há disponibilidade para atender a todo esse mercado, a Gasínig foi
obrigada a priorizar algumas regiões que pudessem receber o gás natural numa
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primeira fase. Assim, a primeira que deverá contar com a distribuição do produto
é a do eixo Juiz de Fora/Belo Horizonte, com extensão à região metropolitana,
podendo chegar a Sete Lagoas.

Dentro da prioridade detectada através desse planejamento, a
primeira cidade a contar corri o gás canalizado, uma vez que o gasoduto vem do
Rio de janeiro, será Juiz de Fora. Para isso, a Gasmig já construiu, num
investimento de aproximadamente US$ 4 milhões, uma rede de 16 km, que já
está em funcionamento, atendendo a dez consumidores, entre os quais a antiga
Siderúrgica Mendes Júnior, hoje arrendada pela Belgo-Mineira Participações, o
maior consumidor na cidade.

Quais seriam os planos da Gasmig em curto e médio prazos?
O contrato de fornecimento de gás assinado com a Petrobrás estabelece, como
já dissemos, o fornecimento de até 1,7 milhão de m/dia, em duas etapas:
a primeira, de 800 mil m 3 de gás nacional; a segunda. de 900 mil m do produto
a ser importado da Bolívia. Na primeira etapa, o gás chegará a Juiz de Fora com
um volume de 160 mil m3/dia.

Para 1996, pretende-se aumentar a rede de distribuição de gás de
refinaria já existente em Belo Horizonte, substituindo esse energético pelo gás
natural, de maior confiabilidade, apesar de os dois serem bastante semelhantes.
O gás de refinaria que recebemos é produzido na Gabriel Passos, onde
ocasionalmente ocorrem problemas. Nessas eventualidades, torna-se necessá-
rio interromper o fornecimento. Assim, substituiremos o gás de refinaria pelo
gás natural, o que permitirá urna garantia maior aos consumidores.

Para os anos de 1996 e 1997, a Gasmig está pretendendo ampliar a
distribuição até os municípios de Vespasiario e Santa Luzia, o que demandara
a construção de uma rede de aproximadamente 60 km.

Finalmente, em 1997 e 1998, pretende-se chegar a Pedro Leopoldo,
Matozinhos, Sete Lagoas, Neves e, para o oeste, Juacuba e a região de ltaúna.
Corri isso, serão construídos mais 135 km de rede, num investimento de USS 41
milhões, o que vai gerar um faturamento de US$ 32 milhões/ano. Assim
atingiremos a distribuição do volume, que será colocado à disposição pela
Petrobrás, de 1,7 milhão de m5/dia.
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Além disso, a Gasmig vem trabalhando em alguns projetos espe-
ciais. Temos negociado com a Petrobrás a possibilidade de contar com cotas
adicionais aos contratos existentes, o que permitiria levar o gás ao Vale do Aço,
à região de Monlevade e Ipatinga, onde há uma série de indústrias siderúrgicas,
que seriam grandes consumidoras desse energético.

Finalmente, a Gasmig vem trabalhando intensamente para poder
distribuir o gás na região do Triângulo e no Sul de Minas. Mas, para isso,
precisar-íamos de contar com um gasoduto adicional por parte da Petrobrás. Os
investimentos da Gasmig ficariam em cerca de US$ 12 milhões.
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POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO

Ayres Augusto Álvares da Silva Masca ren bas
Chefe do Departamento de Planejamento

e Desenvolvimento de Gás da Cemig

Nosso objetivo é delinear a estrutura das políticas tarifária e
comercial do gás, trazendo uma idéia mais detalhada de como ele é vendido e
fornecido.

O primeiro aspecto de um contrato de gás é o de que vendemos
energia. Isso nos permite comparações com outros energéticos, como a lenha,
por exemplo. O consumidor de lenha compra um metro cúbico de madeira ou
outra medida de volume, e, dependendo das características dessa lenha, em
termos de umidade, de estar mais verde ou mais seca, o calor efetivamente
gerado varia enormemente. O carvão, cuja eficiência varia em função do teor
maior ou menor de cinza, é vendido a quilo, assim como o óleo combustível.
O gás, através de uma fórmula em que é medido continuamente, é vendido por
quantidade de energia. O preço pago pelo consumidor corresponde à energia
que ele tem disponível.

Uma segunda característica dos contratos atuais de gás natural é a
de que eles não têm o famoso take orpav. Até então, nos contratos de gás de
refinaria, considerando que a capacidade de estocagem é muito pequena, havia
essa cláusula de take orpay. Nesse sistema, exigia-se que o consumidor pagasse
o gás, tendo consumido ou não. Hoje não existe mais essa obrigação.
Em contrapartida, o contrato é muito parecido com o de energia elétrica, quer
dizer, relaciona-se à demanda de energia. Por exemplo: se um consumidor
pretende comprar um determinado volume de gás, pagará uma taxa fixa. Essa
taxa não é elevada, cerca de 10 a 12% da conta. O restante da conta refere-se ao
volume realmente consumido. Nós conseguimos viabilizar economicamente
esse modelo pela pulverização no mercado. Se algum consumidor, em determi-
nado momento, interrompe o consumo, outro estará consumindo seguramente.
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Existe um fator de risco, mas há também todo um gasoduto, do Rio a Belo
Horizonte, que exerce o papel de "pulmão". No tocante ao gás, que é muito
compressível, esse papel é relevante.

Um terceiro irem da política mineira de fornecimento de gás é o
conceito de investimento máximo admissível. Procuramos desenvolver urna
política tarifária de preços mínimos, com o objetivo de viabilizar uma rápida
penetração do gás no Estado. N ão existe uma fórmula para isso e é preciso
verificar se toda ligação, todo novo consumidor, encontra-se a uma determinada
distância das linhas de distribuição do projeto. Aqueles consumidores mais
distantes participarão com uma parcela do investimento para viabilizar sua
ligação, ou seja, a construção do ramal que levará o gás a sua porta.

O quarto aspecto refere-se à rede interna, da porta, da cerca do
consumidor para a frente, e à adaptação de seus equipamentos, que passam a
ser de responsabilidade dele próprio. Os investimentos para conversão e
adaptação de queimadores, obviamente, variam de empresa para empresa,
conforme os equipamentos. De modo geral, não são assustadores. O investi-
mento inicial pode ser recuperado com o aumento da produtividade propiciada
pelo gás, o que se dá, em geral, numa média de dois anos, às vezes até menos,
se a substituição for de óleo diesel ou GLP por gás natural.

Os contratos de fornecimento têm uma duração mínima de três
anos, com cláusula de prorrogação automática. A quantidade contratada pode
ser redefinida em termo aditivo, após seis meses. Isso quer dizer que o
consumidor faz um contrato para um determinado volume, baseado numa
produtividade que espera do equipamento, mas, se de repente constata que está
consumindo muito menos gás do que imaginava, poderá solicitar a redução da
cota. O aumento da mesma, havendo gás, sempre será possível.

As tarifas do gás são estabelecidas pelo volume, seguindo-se uma
tendência mundial. Quanto maior o consumo, maior o volume contratado e
menor a tarifa média. Além do mais, existe o aspecto da chamada demanda de
pico ou vazão de pico que é muito parecida com o que ocorre no modelo adotado
para o setor elétrico. O consumidor, ao contratar determinado volume, pressu-
põe que terá um ritmo de retirada de gás mais ou menos uniforme, relativamente
àquele volume. Para o consumidor de pequeno porte, o pico que ele pode
atingir vai até quase o dobro do que foi contratado. Isso é permitido porque, se
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acontecer, terá um impacto muito baixo sobre o sistema como um todo. Isso,
entretanto, não pode ocorrer em uma empresa de grande porte, que consuma,
por exemplo, 100 mil m3/dia, porque poderá prejudicar seus vizinhos. O sistema
tem uma capacidade-pulmão dentro de certos limites. Esse aspecto também é
previsto no contrato.

Quanto ao faturamento, ele é quinzenal. Na verdade, podemos
dizer que isso é uma herança de nossa história de inflação. O contrato de compra
de gás com a Petrobrás é também quinzenal. Nossa tarifa procura espremer
bastante os custos. O serviço por concessão não tem a flexibilidade de ficar
buscando taxas de juros de mercado, aplicando seus recursos financeiros.
Portanto, não há juros embutidos, e se repassa essa condição: compramos o gás
quinzenalmente e o vendemos da mesma maneira.

Volumes superiores a 3 milhões de m5/mês, ou seja, mais ou menos
100 a 120 mil m3/dia, dependendo de entendimento, poderão determinar
critérios especiais. Essa é uma tendência mundial. As empresas de grande porte
têm um efeito-âncora muito grande na economicidade de um gasoduto. Assim,
não se pode ser rígido, inflexível, na política tarifária. O gás, é lógico, tem que
ser o mesmo para todo mundo. Uma empresa-âncora traz benefícios significa-
tivos. A nossa política de comercialização admite um tratamento especial para
viabilizar aqueles grandes fornecimentos que irão ancorar e dar viabilidade, em
termos de volume, investimentos, etc., a todo o sistema.

Finalmente, o modelo atual ainda está voltado, em sua estruturação
técnica e financeira, para o setor industrial. Estão em desenvolvimento um
modelo de contrato com tarifa para uso automotivo e negociações com uma
distribuidora de combustíveis. Já existe um posto montado para distribuir gás
automotivo, especificamente para táxis. Brevemente, estaremos com modelo de
contrato e regras específicas para esse segmento. Estamos, também, estudando
tarifas especiais para os grandes consumidores, como a Açominas, cujo consu-
mo deve girar em tomo de 200 a 500 mil m3/dia.

Pelo contrato feito com a Petrobrás, temos que buscar mercado para
consumir todo o gás fornecido. Por isso, desenvolve-se um modelo tarifário que
viabilize a venda de alguma sobra temporária de gás a um preço que, pelo
menos, pague nosso custo fixo e que seja, também, interruptível. Seria o caso
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de uma grande produtora de cimento que tivesse facilidade de mudar de um
combustível para outro - de óleo para gás e vice-versa.

Poderíamos ter um contrato especial prevendo o fornecimento do
gás que estiver sobrando a preço baixo e competitivo com a energia que aquela
indústria consome, para gastar esse excesso de gás em determinadas épocas do
ano ou períodos como fins de semana e feriados. Pretendemos evoluir nesse
sentido. Os itens que comentamos contêm a essência do modelo de fornecimen-
to de gás para o setor industrial.

A política tarifária posta em prática pela Gasmig procura atender a
alguns princípios que favoreçam sua eficácia. Primeiro, ela busca assegurar o
equilíbrio financeiro do projeto como um todo. A tarifa deve pagar o investimen-
to, o custo de operação, etc., promovendo um retorno para ser reaplicado - até
porque o Estado tem cada vez menos poder de investimento e de alocação de
recursos -, e, a partir daí, proporcionar estabilidade e equilíbrio financeiro ao
projeto.

O segundo princípio é manter uma tarifa orientada para o mercado.
() gás tem concorrentes, como o óleo combustível, o óleo di&sel, o carvão
vegetal, o carvão mineral. Nossa política tarifária, portanto, tem que ser
competitiva. Não é mais possível falar em tarifa de custo do serviço: "o custo é
tanto mais a remuneração de meu investimento; então, o consumidor tem que
pagar tanto". Isso, em determinados serviços públicos, é necessário, porque não
há outro jeito. Por exemplo: no fornecimento de água. A companhia vai buscar
o menor custo possível, mas a tarifa é o resultado final desse custo mais a
remuneração dos investimentos. No caso do gás, temos que enfrentar a
competição.

O terceiro ponto é que essa tarifa tem que permitir a consolidação
do sistema básico. Acho que aqui vale a pena fazer uma rápida observação sobre
a regulamentação do setor de gás, no que se refere ao atendimento direto. Toda
vez que o assunto é levantado em fóruns de debate, surge a tese de que a
concessionária do serviço local deveria abrir mão para fornecimentos diretos da
supridora do gás. No caso, atualmente, só existe urna: a Petrobrás. Mas isso pode
vir a ser mudado para o estabelecimento de grandes empresas. Comentou-se
aqui que a Gasmig está entrando em sua maioridade. Efetivamente, ainda
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estamos na adolescência, caminhando para a maioridade. O sistema básico tem
que se viabilizar. Uma empresa grande, próxima da rede, poderia receber um gás
muito barato. Mas, na medida em que se vender o gás muito barato para essa
empresa, o custo médio do sistema, para atender a outras empresas, toma o
resto do fornecimento inviável. Então, essa malha básica, que é sua espinha
dorsal, tem que ser viabilizada através de contratos amplos e dos grandes
fornecimentos num sistema único, diferentemente dos sistemas mais amadure-
cidos, como o americano, por exemplo, em que as regras são outras. Há, ainda,
muito o que se discutir sobre isso.

Procuramos desenvolver um sistema de preços estável no tempo.
Nossa tarifa é indexada ao combustível, quer dizer, o consumidor, ao fechar um
contrato, sabe que esse contrato apenas sofrerá aumento, quando o óleo
combustível, que é efetivamente o substituto do gás, também tiver algum
reajuste. Com o tempo, havendo a estabilização da economia, esses preços
podem se desvincular um pouco. Mesmo assim, tenderão a estabilizar-se, na
medida em que são atrelados à política nacional de preços dos derivados de
petróleo.

Finalmente, a tarifa tem que ser simples. Seria muito cômodo
elaborar fórmulas difíceis de entender. O que se buscou foi desenvolver um
modelo tarifário com características de simplicidade. O modelo a que chegamos
é binomial. A tarifa possui duas parcelas.

A primeira consiste na demanda, que remunera mais ou menos o
custo fixo do sistema reservado para o consumidor. Existe toda uma malha,
desde os troncos até o ramal exclusivo, dedicado ao consumidor. Essa parcela
é da ordem de 11% a 120/6 da conta mensal de gás, ou seja, é relativamente baixa
considerando-se o antigo take or pa'y, da ordem de 900/6 da conta e que o
consumidor era obrigado a pagar. Atualmente, consumindo ou não, ele pagará
apenas a demanda fixa.

A outra parcela corresponde ao componente de energia, que é o
custo do gás propriamente dito e da operação. Há uma tarifa de sobredemanda,
um artifício que visa modular o sistema, que possui algum "efeito-pulmão", mas
no qual não existe o estoque de gás. Portanto, nossos engenheiros da área
comercial devem ajustar e avaliar com o consumidor o volume de gás de que ele
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efetivamente precisa, para que não ultrapasse o limite ou para que não seja
penalizado por não utilizar o volume pelo qual pagou.

Vamos exemplificar: se um consumidor contrata 330 mil m3/mês,
poderá fazer flutuar o seu consumo em cerca de 20 a 30% para baixo ou para cima
do que ele contratou, ou seja, possui uma faixa de variação de aproximadamente
50%. A tarifa média subirá não mais que 3%, se ele consumir até menos 20%, e
não mais que 1%, se ele consumir mais que 30% do contratado. Apesar de essa
tarifa de demanda significar que o consumo acima de 110 0/6 implicará um gás
caro, o impacto na sua tarifa média cresce de forma suave. Devemos ter uma boa
modulação com essa tarifa. Obviamente, estamos aprendendo e acreditamos
que o modelo comporte melhoramentos.

Uma última característica do nosso contrato é o seu efeito-cascata,
ou seja, o preço da energia vai caindo à medida que o volume aumenta. Isso quer
dizer que o custo para operar um grande consumidor é semelhante ao de um
pequeno consumidor. Efetivamente, só temos um medidor, uma visita, etc., para
todos, e o volume de gás de um grande consumidor pode ser até dez vezes maior
do que o de um pequeno consumidor. Porém isso não é significativo, pois os
pequenos consumidores geralmente têm, também, a energia mais cara, na
medida em que compram de retalhistas, ou pagam tarifas de transporte
específicas, ou não possuem condições de negociação.

Portanto, tentamos estabelecer uma tarifa em cascata competitiva
com o mercado, para conseguirmos levar o gás aos pequenos consumidores. Em
Juiz de Fora, temos um exemplo típico. A Companhia Siderúrgica MendesJúnior,
hoje operada pela Belgo-Mineira Participações, é uma grande consumidora -
100 mil m3/dia, podendo chegar a 200 mil m 3/dia. Temos lá, também, consumi-
dores de menos de mil m3/dia, que compraram o gás por considerá-lo compe-
titivo para eles.

Sob este aspecto, é interessante comparar o gás natural com outros
combustíveis. O custo do óleo IA, somado ao do frete, é mais caro que o gás,
além de possuir um alto teor de enxofre, ter de ser estocado e apresentar
desvantagens com relação aos aspectos da poluição e da manutenção de
equipamentos. Já o óleo 213, que possui um baixo teor de enxofre, ou seja, pode
ser comparado ao gás quanto à poluição pelo enxofre, custa, com frete, quase
R$ 0,17, enquanto o gás custa R$ 0,14.
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O diesel custa R$ 0,290 quilo, ou seja, 10 mil kcal, que correspondem
a um pouco mais de um quilo. Além disso, hoje o GLP também tem um preço
bastante mais elevado em Juiz de Fora do que o gás natural. Então, é um
combustível que realmente conforme a aplicação, paga com muita rapidez o que
o consumidor tem que investir para se adaptar a seu uso.

Hoje temos cerca de 650 mil m3 de gás, em mais ou menos 30
contratos assinados. O preço médio da Gasmig, aplicando-se a regra tarifária do
Rio de Janeiro e de São Paulo, é 20 a 30 0/6 mais baixo, e 4,8% mais alto que na
Bahia. Obviamente, a estrutura de custos, os investimentos nos Estados do Rio
e de São Paulo ainda têm peso significativo na remuneração do sistema. Mas,
com essa transparência, podemos mostrar que, em comparação com a Bahia,
Estado que, ao contrário, só tem grandes consumidores, todos instalados e
consumindo, estamos com uma política de preço bastante atraente.
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GASMIG: MARCO HISTÓRICO

Benjamim Campolina deAvelar Marques
Vice-presidente da Cemig

É com satisfação que recebemos o convite para participar deste
debate, em que estarão, pela primeira vez, sendo analisados, no âmbito da
Assembléia, os planos que a Cem.ig tem para a Gasmig, sua subsidiária, a
respeito da distribuição do gás natural em Minas Gerais.

O processo de criação da Gasmig foi iniciado em 1986, pouco
depois de a Cemig ter sido transformada de empresa hidrelétrica em companhia
energética, como é hoje. Sendo uma companhia energética, deveria se preocu-
par com todas as formas de energia, além da de origem hidráulica, como a eólica
e, obviamente, a do gás, um combustível de grande competitividade, como bem
disse o deputado Agostinho Patrús na palestra inicial deste encontro.

Em 1989, tivemos o inicio de operação da usina de biogás no aterro
sanitário da Prefeitura de Belo Horizonte. Costumo dizer que foi a nossa
infância na distribuição de gás no Estado, ao contrário de São Paulo e do Rio de
Janeiro, que possuem empresas centenárias com atuação nessa área. Aqui,nossa
atividade começou de forma acanhada, com pequena produção, proveniente
desse aterro.

A partir de 1993, através de convênio assinado com a Petrobrás, a
Gasmig começou a distribuir o gás de refinaria, um subproduto da Refinaria
Gabriel Passos, de Betim. Esse gás, com uma cota limitada, da ordem de 200 mil
m3tdia, foi o que costumamos chamar de nossa adolescência no setor.

Finalmente, tivemos em 1995 a conclusão da primeira etapa do
gasoduto que vem do Rio de Janeiro, chegando até Juiz de Fora. Isso já
possibilitou distribuir - o que agora está acontecendo - alguma coisa da ordem
de 160 m31dia do gás natural proveniente da Bacia de Campos. Trata-se de um
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fato histórico, como muito bem disse o presidente Carlos Eloy, no dia dessa
inauguração. Juiz de Fora foi testemunha de um marco histórico, como o foi na
criação da primeira hidrelétrica da América Latina para fins comerciais.

Estamos contando, de acordo com informações da Petrobrás, que
em março de 1996 o gasoduto estará chegando a Belo Horizonte, em fase
avançada de construção, ou seja, na soldagem dos últimos 15 ou 20 km. Isso
certamente significará a nossa maioridade em termos de distribuição de gás em
Minas Gerais, o que virá satisfazer o anseio das classes produtoras do Estado de
poderem contar com um combustível competitivo.

Cabe a nós nos prepararmos para ter em maior quantidade o gás
natural, proveniente não só da Bacia de Campos, num primeiro momento, como
também da Bolívia e talvez do Peru e da Argentina, como está sendo negociado
no contrato internacional desse gasoduto. A Gasmig cumpriu sua missão de se
preparar para isso. Essa tecnologia não se adquire da noite para o dia, assim
como não se consegue mercado de uma hora para outra. Esse mercado é
garimpado e exaustivamente trabalhado.

Mas há um fato curioso: a partir do instante em que se inicia esse
consumo, logo todos nas proximidades querem. Todas as indústrias passíveis
de consumir o gás e que se encontram nas imediações do traçado do gasoduto
e da rede de distribuição desejam contar com o serviço o mais rápido possível.
Várias delas já nos procuraram, buscando informações sobre o prazo de
instalação do Ramal Norte.

Gostaria de trazer uma breve mensagem de otimismo da Cemig e da
Gasmig, de que estamos preocupados e nos preparando para dotar o Estado
dessa ferramenta, desse insumo competitivo, para que as indústrias tenham
condições de produzir de forma menos poluente, com gastos reduzidos de
estoque, usando um energético altamente eficaz.
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A EXPERIÊNCIA ITALIANA

CeuetiNakano
Chefe do Departamento de Gestão de

Energia e Ecologia da Fiat Automóveis

Quero, em minha exposição, trazer alguma experiência interna-
cional para enriquecer este fórum sobre gás canalizado. Corno trabalho na Fiat
Automóveis, vou falar a respeito da experiência da Itália, e não poderia ser
diferente.

A Itália possui diversas redes de gasodutos, primárias e secundá-
rias. Uma delas tem 22.400 km de extensão, cortando o território de norte a sul,
de leste a oeste, abrangendo praticamente todos os pontos do país. Espero que
o Brasil alcance esse nível de crescimento na rede de distribuição.

O gás natural representa cerca de 26% da matriz energética da Itália.
É um insumo extremamente importante para sua economia. A Itália compra da
Argélia, utilizando um gasoduto submarino que liga o Norte da África ao
Extremo-Sul do país. Recebe também o produto por um gasoduto da Holanda,
na parte Norte-ocidental, da Rússia, na parte Norte-oriental, e através do porto
de Gênova, em navios metaneiros, que transportam o gás natural liquefeito.

A empresa responsável pela rede primária é a Snam, uma estatal
federal. Para facilitar o controle, ela dividiu o país em quatro grandes áreas: a
norte-ocidental, a norte-oriental, a central e a sul.

Em 1989, a Itália tinha uma produção nacional de cerca de 13
bilhões de m3/ano, para um consumo de aproximadamente 42 bilhões de
m3"ano. Hoje o consumo está por volta de 52 bilhões de m 3. Desse total, 34
bilhões são de uso industrial, 15 bilhões de uso residencial e 3 bilhões de
outros consumos.
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A rede primária de distribuição, com uma extensão de 11.600 km,
é de inteira responsabilidade da empresa federal. Contudo, é importante que se
diga, boa parte foi construída com investimentos da iniciativa privada.

Na rede secundaria, o grosso dos 15.400 km veio da iniciativa
privada. A extensão total da rede hoje é de 27 mil Km. Ela é composta ainda de
22 centrais de compressão, de responsabilidade da Snam, e cerca de 460
estações reguladoras. A redução de pressão é um ponto muito importante,
porque são 764 companhias distribuidoras, sendo cerca de 40% da área federal
e 60% de empresas privadas.

São 3.577 municípios italianos servidos pelo gás natural, atingindo
42 milhões de consumidores. Cerca de 75% da população recebe o produto para
uso residencial.

A produção nacional alcança 37% do consumo, explorado em
grande parte (80%) pela empresa privada Agip (no Mar Adriático), na qual a Fiat
tem participação acionária. (No Brasil temos a Liquigás, empresa do grupo,
como também a Tutela, de lubrificantes). Os 63% restantes são importados da
Rússia, da Holanda, da Argélia e de outros países.

A rede de distribuição deverá alcançar, no final do ano 2000, 32
mil km de extensão - naturalmente com participação de empresas privadas. O
consumo anual está projetado para 80 bilhões de m3. Está prevista também a
duplicação do gasoduto transmediterrâneo Sicília—Argélia. Só desse país está
prevista a aquisição anual de mais de 20 bilhões de m3.
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ASPECTOSJURÍDICOS E INSTITUCIONAIS

José Tarcízio deAi,neida Meio
Professor de Direito Constitucional da Puc/MG

O gás canalizado tem sido considerado de grande importância para
o desenvolvimento econômico do País, tendo em vista a influência de seu baixo
custo na formação dos preços, seu caráter não poluente e a aptidão para
proporcionar empregos diretos, principalmente aos menos favorecidos, por se
tratar de tubulação quase sempre enterrada ao longo de quilômetros na trama
urbana. Com essa análise, o deputado federal Flávio Palmier da Veiga justificou
a alteração da sua autoria ao projeto atual de Emenda à Constituição, requeren-
do a desestatização que acabou prevalecendo na redação original do parágrafo
211 do artigo 25 da Constituição de 1988

Procurei saber de um abalizado conhecedor de petróleo, o enge-
nheiro Hélio Pentagna Guimarães, presidente da Magnesita, qual é a relação
entre o gás canalizado, produzido pela natureza, ou gás natural, e o petróleo,
para verificar a possibilidade de extensão das normas relativas ao petróleo e
seus derivados ao gás canalizado. Concluí que o gás natural favorece a extração
do petróleo, ou seja, não se obtém petróleo, por perfuração, com economicidade,
em região não gaseificada, mas o gás natural não é derivado do petróleo.
Portanto, as normas relativas ao petróleo não se aplicam necessariamente ao gás
natural.

A Emenda Constitucional d2 5, de 15 de agosto de 1995, manteve o
poder de controle dos Estados federados sobre o gás canalizado, mas possibi-
litou a privatização da sua exploração, mediante concessão pelo Estado
federado a empresas privadas. O poder de controle remanesce nas emendas
constitucionais de desestatização da distribuição do petróleo e dos serviços de
telecomunicações.
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Em meu livro "Direito Constitucional Brasileiro", que leva prefácio
do ministro Sepúlveda Pertence, os últimos capítulos são dedicados à análise de
todas as reformas constitucionais, já feitas ou a fazer, do governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso, incluindo a do gás canalizado.

Naqueles comentários, faço menção a duas emendas que foram
apresentadas ao texto presidencial pelo relator da Comissão Especial na Câmara
dos Deputados, deputado Jorge Tadeu Mudalen. Na primeira emenda, o relator
acreditava que a importância da matéria pedia dispositivo constitucional para
evitar a regulamentação dela por medida provisória, que é empregada e
reeditada de maneira indiscriminada e abusiva, tratando de qualquer assunto
e tentando impor ao Congresso normas que vão de encontro aos anseios da
sociedade.

Pode parecer que essa primeira emenda diga respeito à medida
provisória federal, a teor da justificação. Entretanto, como a Constituição deferiu
a exploração do gás canalizado aos Estados federados e o tratou
diferenciadarnente em relação às demais fontes de energia, minha interpretação
é de que a medida provisória proibida é a estadual, ou, em outras palavras, do
poder concedente, ao qual a Constituição reserva todo o controle, pela
concessão administrativa.

Essa análise se contém no terceiro parágrafo do parecer, que se
reporta à tentativa anterior, na revisão constitucional, e, inclusive, era a opinião
do deputado Nelson Jobim, que relatava a revisão.

Embora medida provisória não esteja disseminada no direito
estadual, nada há que a proíba no âmbito dos Estados federados, e está
expressamente prevista no artigo 48, inciso VI, da Constituição do Estado de
Santa Catarina e pelo artigo 73, inciso IV, da Constituição do Estado do Piauí.

Portanto, a lei prevista e a medida provisória proibida, para a
exploração dos serviços de gás canalizado, são lei estadual e medida provisória
estadual.

A Constituição e a Emenda Constitucional nQ 5 foram evolutivas em
relação a um novo desenho de federação, porque, como tenho insistido em
diversas oportunidades, um grave problema da estrutura normativa constituci-
onal brasileira consiste no fato de que a Constituição tem entravado a autonomia
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legislativa e administrativa dos Estados federados, embora tenha havido um
avanço em relação à Constituição de 1967 e à Emenda Constitucional de 1969,
ambientadas no regime autoritário.

No entanto, nada do que se tem nas normas do Direito Constitu-
cional brasileiro se compara ao modelo norte-americano, no qual o poder
estadual é amplo e eficaz. Portanto, o gás canalizado, a partir da Constituição
e da Emenda Constitucional n 5, significou um avanço muito importante para
a obtenção, pelos Estados federados, de um instrumento que lhes proporcione
maior eficácia em sua autonomia.

Tomara que haja esse tipo de avanço em outras áreas. Por exemplo:
atribuo a morosidade da Justiça brasileira não só a uma legislação processual
anacrônica, obsoleta, como também a um centralismo excessivo, ou seja, os
Estados federados não produzem, nas respectivas Justiças, decisões definitivas.

Não se trata da lei estadual de licitação, cujas normas gerais são
federais (Constituição da República, artigo 22, inciso XXVII) e que é prevista no
artigo 15 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A lei de licitação, a bem
da moralidade administrativa, deve ser abrangente e obrigatória para toda
contratação de obra, serviço, compra, alienação e concessão.

Acrescente-se que o artigo 175 da Constituição da República
reserva ao poder público, na forma da lei, e não à União, a prestação de todo
o serviço público, diretamente ou por concessão.

Se a mente do legislador da Emenda Constitucional n 2 5 foi fixar a
regulamentação do gás canalizado na competência da União, como ainda, por
método exemplificativo, se contém na justificação do relator, já citada, o certo
é que essa reserva não se encontra na interpretação orgânica do texto constitu-
cional, inclusive porque a lei federal privativa, em matéria de energia, constante
no artigo 22, inciso IV, da Constituição, não se reporta ao gás canalizado, que
tem tratamento constitucional específico, a partir do parágrafo 2 Q do artigo 25.

O artigo 238 da Constituição da República reserva à lei da União
ordenar a venda e a revenda de combustíveis de petróleo, como o gás liquefeito
de petróleo (GLP), o álcool carburante e outros combustíveis derivados de
matérias-primas renováveis. Esse é um limite federal ao comércio de gás
canalizado, quando derivado de petróleo, mas que não faz a exploração do
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serviço de todo gás canalizado depender da existência de tal lei. Ocorrerá
apenas que, enquanto não vier a lei federal, estarão a venda e a revenda do gás
canalizado livres de seus condicionamentos.

O gás canalizado é uma retenção constitucional da competência do
Estado federado, complementarmente às competências não vedadas, previstas
no parágrafo I Q do artigo 25 da Constituição da República e que constituem a
definição da autonomia legislativa e administrativa do Estado-membro
brasileiro. 

A lei de regulamentação requerida, que é a lei estadual, é aquela
preconizada pelo mesmo relator, Jorge Tadeu Mudalen, que fala de "importante
e insubstituível papel regulador daquela atividade econômica", "... garantindo
a economicidade de operação das empresas nela atuantes e, por conseqüência,
o atendimento das necessidades da população da forma mais eficiente e
adequada.

No conteúdo da lei estadual prevista pela Emenda Constitucional
n5, podem existir normas especiais relativas a licitações e a contratos adminis-
trativos, aplicáveis à exploração do gás canalizado. Entretanto, a matéria típica
da lei estadual de regulamentação é: normatização de um serviço eficaz, com
regras de controle de qualidade; direitos e obrigações do poder concedente, dos
distribuidores, usuários e consumidores; fiscalização e controle do serviço pelo
poder concedente; e política tarifária.

Em tempo de neoliberalismo e em um país em que ainda não existe
livre e ampla concorrência, em que a tecnologia é defasada, repetitiva, pouco
criativa, e a pesquisa, precária, existindo ainda forte ranço contra a compra de
knou'-how, as principais preocupações devem ser com a formação dos preços e
com a oferta colusória.

Reportei-me a minha experiência de estudo do onzbudsrnan, na
Suécia, cia (lual decorreu parte do meu livro "A Restauração e o Controle Político
do Poder Legislativo" em 1987. O ombudç,nan da liberdade de empresa, entre
outras vantagens, colabora eficazmente para evitar a execução de práticas
comerciais restritivas, ordenar o fornecimento de mercadorias em condições
justas, e pode ser aproveitado, pela Assembléia Legislativa, na lei estadual de
regulamentação a que me refiro.
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Apenas para que seja lembrado, o ombudçrnan parlamentar do
modelo sueco, do modelo escandinavo, é um funcionário de alto nível,
escolhido pelo Legislativo para acompanhar a execução legislativa, do mesmo
modo que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar para acompanhar a
execução orçamentária que o Legislativo vota. Na Dinamarca, por exemplo, o
oinbudsman é um antigo ministro, geralmente um funcionário de alto nível, de
reconhecidos predicados, de grande prestígio, que supre aquele controle em
nome do Poder Legislativo.

Aqui, no Brasil, temos o ombucLçman no meio jornalístico e no meio
empresarial, ou seja, no recebimento de queixas relativas a produtos e notícias.
Entretanto, o Ministério Público tem ocupado o espaço que o Legislativo ainda
não aproveitou, e essa ocupação, eu a considero incompleta, tendo em vista que
a atividade do ombud.sman escandinavo vai desde a simples recepção das
queixas até a interpelação privada, posteriormente à interpelação pública pelos
jornais e, finalmente, ao acionamento das cortes de comércio em nome do povo
e do órgão legislativo. Essa é a figura do ombucisinan parlamentar.

É, também, correto e processualmente econômico o estímulo do
governo à formação de associações de usuários e de consumidores para a defesa
coletiva de interesses dos mesmos.

Sabemos que um grande avanço, embora pouco explorado, da
Constituição de 1988, é o chamado "Mandado de Segurança Coletivo", que
permite que, ao invés de 150 pessoas entrarem com 150 ações judiciais, possa
haver uma movimentação, através de entidade de classe, em que a pessoa não
exponha a própria face às conseqüências e aos desvios que podem surgir numa
batalha judiciária.

Quando o presidente Fernando Henrique encaminhou sua propos-
ta ao Congresso Nacional, facultava aos Estados ressalvarem os direitos das
empresas concessionárias dos serviços de gás canalizado, até a promulgação da
Emenda Constitucional. A segunda emenda do deputado Jorge Tadeu Mudalen
transformou aquela faculdade conferida aos Estados em garantia da Constitui-
ção da República. A faculdade e a garantia foram reprovadas pelo Congresso
Nacional. Subsistem os contratos de concessão, na forma da lei de licitação e não
unilateralmente, por força ou por faculdade da Constituição da República e os
direitos das estatais concessionárias que, se criadas até a promulgação da
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Emenda Constitucional, mutilariam o propósito de abrir o mercado, superar as
dificuldades fiscais dos Estados e o obsoletismo, propiciando o desenvolvi-
mento.

Portanto os contratos administrativos de concessão que existem
têm de ser respeitados nos termos da legislação e do que neles se contém, não
existindo, entretanto, uma garantia superior que se pretendeu originária da
Constituição.

Essa garantia específica a que me refiro não é a garantia do direito
adquirido e do ato jurídico perfeito, que evidentemente persiste de uma forma
ampla na Constituição, mas aquela garantia especial que foi procurada e o
Congresso Nacional reprovou. Não se pode argumentar que, se tratando de
empresas estatais, as concessionárias confundem-se com o patrimônio e com a
economia do Estado federado, que sobre elas tem o poder de decidir. Não
devem ser desprezados os direitos dos acionistas minoritários de empresas
estaduais que, direta ou indiretamente, podem ser lesados por uma ruptura
unilateral. Os contratos de concessão prevêem casos de rescisão e, em geral,
admitem término, mediante encampação e indenização. Não se devem descartar
os casos de estatais concessionárias que não sejam estaduais, podendo ser
municipais e, neste caso, aquele argumento de nenhuma forma lhes aproveita.

Os serviços locais a que se refere a Constituição são serviços de
âmbito estadual e não municipal, como pretende o professor Ives Gandra
Martins, em seus Comentários, p. 93 do vol. 3, t. 2. A jurisdição local do Estado
federado é estadual, não municipal. No Direito Constitucional, a expressão
"local" é comum da espécie estadual e da espécie municipal, mas a interpretação
contextual, no caso, indica se referir à espécie estadual, ao serviço de âmbito
estadual, o que é corroborado pelo subsídio da rejeição da Emenda n 9 3, do
deputado Marquinho Chedid, que pretendia estender a exploração do gás
canalizado aos municípios. Ao rejeitá-la, o parecer da Comissão Especial diz:
"...é basicamente incorreta quanto a seu mérito, tanto por ensejar a ocorrência
de conflitos de competência entre Estados e Municípios como também por
propiciar a instalação de redes de distribuição de alcance limitado e sem
possibilidade de interligação, dificultando uma operação mais adequada no
tocante à economicidade e impedindo a obtenção de menores tarifas para os
consumidores".

44



O GÁS NATURAL NO BRASIL

Sérvulo Geraldino Soares
Assistente do superintendente-geral do

Serpian - Serviço de Planejamento da Petrobrás

É com satisfação que estamos, mais uma vez, aqui na Assembléia
Legislativa, representando a Petrobrás, para apresentar o programa de gás no
Brasil, mais especificamente em Minas Gerais. Mostraremos a evolução do
produto no País, com uma visão pelo mundo, chegando finalmente o gás aqui
em Minas, onde começou a ser fornecido, a partir de I Q de novembro, em Juiz
de Fora, como resultado da união entre os governos federal e de Minas Gerais,
da Petrobrás e da Cemig.

Inicialmente vamos definir o que é o gás natural, de acordo com
organismos internacionais. É uma porção do petróleo que existe na fase gasosa
ou em solução no óleo, em reservatório, e que permanece em estado gasoso nas
condições atmosféricas de pressão e temperatura.

Ele pode ocorrer de forma associada, com uma pequena parcela
chamada capa de gás, havendo na parte de baixo do reservatório, em solução
com óleo, uma porção de água. Em geral, a RGO - relação entre gás e óleo - é
pequena quando aparece na forma associada e se encontra com óleo. Já em
termos de gás não-associado, a grande parcela é de gás livre. A parte em solução
com óleo é pequena.

Em termos de vantagens decorrentes da utilização do gás, podemos
dizer que ele reduz a emissão de poluentes, não apresenta composto de enxofre,
tem reduzidas emissões de compostos nitrogenados, de compostos
hidrocarbonetos e de monóxido de carbono. Possibilita, ainda, o melhor
rendimento interno, o menor custo operacional e a eliminação dos investimen-
tos em estoques do produto.
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No contexto internacional, o gás natural tem uma participação
bastante elevada, de 23%, em relação ao Brasil. Na matriz energética mundial,
podemos observar que a energia hidráulica tem uma pequena participação, de
cerca de 3%; o carvão fica com 200/o: e  petróleo detém a maior parcela: em tomo
de 40%.

As reservas mundiais de gás natural estão em tomo de 141 trilhões
de m sendo que 40% se encontram na Comunidade dos Estados Independentes
e 30%, no Oriente Médio. O restante se distribui principalmente pela América
Latina (onde a Venezuela possui 70% das reservas), pelos Estados Unidos e pelo
Canada. O somatório das reservas desses países e regiões citados chega a
aproximadamente 80% do total mundial.

Com respeito à utilização, o gás natural tem a participação de 46%
na matriz energética, na Comunidade dos Estados Independentes; nos Estados
Unidos e na Itália, 260/o; na China, 2%; na Argentina, 46%.

É importante mostrar que na Argentina, com a participação do gás
natural de 46%, a energia hidráulica aparece com somente 4%. O óleo cru
representa 44%. Na China, o destaque na matriz energética é o carvão.

É importante lembrar que a utilização do gás depende muito da
localização das reservas, levando-se em conta principalmente a proximidade
com os centros consumidores. Consideram-se também, logicamente, as condi-
ções de cada país para atender sua matriz energética, pesando, por exemplo, o
custo do transporte, as condições climáticas e as possibilidades naturais de
geração de energia elétrica.

A Comunidade dos Estados Independentes consome cerca de 1,7
bilhão de  por dia: os Estados Unidos, 1,6 bilhão; a Itália, cerca de 150 milhões;
a Espanha, em tomo de 22 milhões de m5 por dia: e a França, cerca de 80 milhões.

Então, ao se falar em gás natural fora do Brasil, na Europa ou nos
Estados Unidos, fala-se em volumes em tomo ou superiores a 100 milhões de
MA OF (lia ou bilhão de m por dia. Na América do Sul, o maior consumidor é
a Argentina, com cerca de 65 milhões de m por dia. Como fatores determinantes
cio consumo de gás podemos citar as condições climáticas, impondo necessida-
de de calefação e as características de geração de energia elétrica.
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Hoje, em todo o mundo, o transporte de gás se dá principalmente
através de gasodutos. É assim que o Canadá fornece o produto aos Estados
Unidos e a Rússia, à Europa, num volume de 300 milhões de m 3 por dia. A Europa
se abastece também através de gasodutos e GNL que vêm da Argélia e,
internamente, da Noruega e da Holanda.

A Argélia fornecia gás aos Estados Unidos, interrompeu esse
fornecimento, mas há previsões de que voltará a fazê-lo. Na América do Sul, já
há cerca de 20 anos, temos um fluxo de transporte de gás da Bolívia para a
Argentina, de 6 milhões de m3 por dia.

O Japão é o grande consumidor de gás natural liquefeito. O GNL
tem de ser resfriado a uma temperatura de 162°C e tem seu volume diminuído
800 vezes para ser condicionado em navios metaneiros, o que reduz substanci-
almente o custo do transporte. O país consome cerca de 160 milhões de m 3 por
dia. O gás chega lá, pelos metaneiros, a US$ 3,60 por milhão de BTU. Na Europa,
chega a US$ 3,00 ou US$ 3,10, preço superior ao do óleo combustível.

Comercializam-se hoje, no mundo, mais ou menos 900 milhões de
m por dia, 75% através de gasodutos e 25% através de metaneiros.

Quanto à matriz energética brasileira, em 1973, o gás natural tinha
uma participação de 0,3%. Esse índice era decorrente do volume das reservas
existentes e do atendimento do consumo em condições logísticas e a preços
competitivos, por outros energéticos, como a lenha e o óleo. A participação do
gás na matriz energética passou para cerca de 2,5% em 1994. Esse crescimento
relativo, assim como o do consumo, apresentou uma taxa média de 14% de 1973
a 1994, contra 4% da energia primária.

Com referência às bacias sedimentares, onde produzimos ou
esperamos produzir gás, temos o seguinte quadro: a de Solimões, localizada a
oeste, no Estado do Amazonas, com 270 mil km 2 e uma produção de 14 mil barris
de petróleo (estamos injetando gás, para não ser queimado, em tomo de 900 mil
m3 por dia); no Nordeste, a Bacia do Ceará, a Potiguar e as de Sergipe e Alagoas;
em seguida, o Recôncavo Baiano; mais ao Sul, a Bacia do Espírito Santo, a de
Campos (a grande produtora nacional) e a de Santos, produzindo hoje no campo
de Merluza e, futuramente, no campo de Tubarão.
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Temos ainda a expectativa de encontrar gás na Bacia do Paraná.
Na do São Francisco, localizada eni Minas Gerais e parte da Bahia, já fizemos
diversas pesquisas, furamos alguns poços, mas até o momento não encontramos
gás em volume de comercialização. Está prevista, para 1996, a perfuração de um
poço perto de Três Marias e João Pinheiro e, para 199 7/. a perfuração de mais dois
poços, num investimento total de cerca de US$ 5 milhões.

Nos últimos 30 anos, passamos de um volume de reservas de 13
bilhões de m3 para cerca de 146 bilhões, 68% de gás associado e o restante de
gás não-associado. Essas reservas estão distribuídas nas bacias de Solimões, do
Ceará, Potiguar, de Alagoas e Sergipe, na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de
Janeiro, em São Paulo (Merluza) e Paraná. A Bacia de Campos representa cerca
de 40% das reservas brasileiras.

Em termos de produção, também nos últimos 30 anos, passamos de
1,5 milhão de rn' por dia para 21,1 milhões. O gás associado participa na
produção com 15,8 milhões (75%), e o não-associado, com 5,3 milhões (25%).

Temos urna produção regional de cerca de 900 mil m 3 por dia no
Estado do Amazonas, onde todo o gás é injetado, e são retiradas as parcelas
pesadas, como o GLP, que é o gás de cozinha proveniente de outras fontes, corno
falei.

No Ceará, temos uma pequena produção de 238 mil m 3 por dia, mas
o grande pólo de produção é o da Bacia de Campos, com cerca de 7,8 milhões
de rri3 por dia (dados de 1994), sendo que a quase totalidade dele (chega a 93%)
é de gás associado.

A movimentação de gás no Brasil se deu em 1994, da seguinte
forma: foram vendidos 7,4 milhões de nf por dia; para a recuperação do
petróleo (para aumentar a pressão do óleo), foram injetados 4 milhões de m 3 por
dia; o consumo interno da Petrobrás, incluindo uma fábrica de fertilizantes,
chegou a 5 milhões por dia; e o uso do gás na liquefação, 952 mil m por dia,
possibilitando a produção do GLP (ou gás de cozinha) e para a gasolina natural.
Houve perda de 16% em todo o País. Hoje esse nível de perda diminuiu e está
em 13%.

Quanto à destinação cio gás vendido no Brasil, a distribuição é
aproximadamente esta: combustível, 790/o; uso doméstico, 6% ( Rio de Janeiro e
São Paulo); redutor siderúrgico, 5%; uso petroquímico, 9% e automotivo, 2%.
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O uso automotivo está restrito basicamente,, às cidades do Rio de
Janeiro e de São Paulo, com maior emprego em frotas de táxis. Atualmente
existem cerca de 6.500 táxis em frota cativa no Rio e 6.000 em São Paulo.
A frota de ônibus com gás natural no Brasil seria de 365 veículos, a maior parte
também no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Para movimentar o gás produzido, temos uma rede básica de
gasodutos de transporte. No Nordeste, o gasoduto denominado Nordestão
estende-se de Guamaré (RN) até Cabo/Recife (PE). Está em implantação o
gasoduto de 323 km de extensão, ligando a Bacia de Guamaré a Fortaleza.
Também estamos estudando a interligação entre o Nordestão e Pilar, em
Alagoas, com um gasoduto de 195 Km. No futuro, assim teremos interligado,
através de gasodutos, as cidades de Fortaleza e Salvador.

No Sudeste e no Sul do País, pretendemos interligar a Bacia de
Campos com Vitória. Está em construção, prestes a ser inaugurado, o trecho de
um gasoduto de 98 km, que sai de Macaé e vai até Campos, no Rio de Janeiro.

Também teremos a ligação do Rio de Janeiro com Belo Horizonte,
com 357 km de extensão. Mais adiante, vamos mostrar que isso faz parte de um
sistema de interligação do fornecimento de gás natural nas regiões Sudeste e Sul,
em conjunto com o projeto de importação de gás da Bolívia.

Esse sistema de gasodutos permitirá à Petrobrás movimentar
inicialmente cerca de 21 milhões de m3 por dia. Até há pouco tempo, a Petrobrás
era não só produtora e transportadora, como também fazia a distribuição. Mas,
com a Constituição de 1988, a distribuição de gás aos consumidores passou a
ser de responsabilidade do Estado, através de uma empresa estadual, e essa
determinação também sofreu modificações, recentemente, na revisão constitu-
cional.

Em termos das companhias de gás existentes no País, a Petrobrás,
através da Petrobrás Distribuidora (BR), tem as seguintes participações: Compa-
nhia do Estado do Ceará (Cegás), 41% (o sócio privado tem 41,5%, e o Estado,
17%); no Rio Grande do Norte, 41,5% (o setor privado detém 41%, e o Estado,
170/0. A mesma composição se repete no Paraná (Copergás), Alagoas, Sergipe
(Sergás) e Bahia; em Santa Catarina, 41% da Petrobrás, 42% do setor privado e
17% do Estado; e no Rio Grande do Sul, na Sulgás, 490/6 da Petrobrás e 51% do
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Estado, estando em estudos a participação do setor privado. No Paraná, a
Petrobrás está em negociações para participar da companhia estadual de
gás (Compagás).

Em Minas Gerais, a Petrobrás ainda não está participando da
composição acionária da Gasmig, mas há estudos nesse sentido, logicamente
dentro cio interesse do Estado e da Petrobrás. No Espírito Santo, a Petrobrás
obteve a concessão do governo estadual, e a BR atende às necessidades de
distribuição.

Como resumo das atividades da Petrobrás na área de gás, em
dezembro, temos: a produção de 23 milhões de m por dia e o volume do gás
processado de 13 milhões de m por dia.

Ela possui 11 unidades de processamento de gás natural, que
retiram as partes pesadas do gás ( GLP e nafta). A companhia possui, também,
quatro unidades de dessulfurização, todas em operação, oito unidades de
desidratação e 380 compressores, com 407 hp cada um. A extensão dos
gasodutos-tronco era de cerca de 3.800 km, sem incluir o gasoduto Rio-Belo
Horizonte, com 357km de extensão.

A política nacional do gás natural visa à maior participação cio
produto na matriz energética. Em 1990, estudos da Comissão Nacional de Gás,
que foi coordenada pelo Ministério das Minas e Energia, indicaram que essa
participação, então de 2%, poderia chegar a 9.80/u no ano 2000 e a cerca de 12%
em 2010.

Foram tomadas, então, diversas decisões e providenciadas ações
para que isso se tomasse realidade. Dentro desse trabalho, poderíamos citar,
também, a atuação da Comissão Nacional do Gás Natural, cujos estudos
mostraram a necessidade de complementar a produção nacional com gás
importado.

Considerando os campos existentes no País, temos hoje uma
produção de cerca de 32 milhões de m 3 por dia, devendo chegar a cerca de 35
milhões no ano 2000. Logicamente, temos de retirar dessa produção aquelas
parcelas que são reinjetadas e as que são consumidas na Petrobrás, para pennitir
o fornecimento aos consumidores.
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Assim, na hipótese que considera apenas os campos descobertos,
quer dizer, o que a Petrobrás pode garantir como fornecimento, a produção
chegaria a um pico de 35 milhões de m-' por dia, depois ficaria em 32 milhões
de m3 por dia, em 2004. E a disponibilidade para venda estada em uma média
de 17 milhões de m3 por dia, de 1995 até 2004. Considerando as novas
descobertas que a Petrobrás certamente fará, poderíamos projetar para 2004
uma produção de 66 milhões de m 3 por dia, com uma disponibilidade de cerca
de 40 de milhões tu3 por dia.

Tendo como previsão de oferta de gás, considerando apenas os
campos já descobertos, o que a Petrobrás garante como fornecimento, são cerca
de 17 milhões de m3 por dia mais a importação já contratada da Bolívia, que será
de 8 milhões de m 3 por dia inicialmente, chegando a 16 milhões de m 3 por dia
em 2006.

No início dos estudos de importação do gás da Bolívia, a Petrobrás
previa um gasoduto, entre Santa Cruz de La Sierra e São Paulo, com 28 polegadas
de diâmetro, o que limitava o transporte a 17 ou 18 milhões de tu3 por dia.
Nos estudos conjuntos, realizados pelos prováveis sócios, tanto do lado
brasileiro quanto do lado boliviano, esse projeto foi revisto. Prevê-se hoje a
construção de um gasoduto de 32 polegadas, o que permitirá uma vazão de até
30 milhões de m por dia.

Acreditando no mercado brasileiro e no fato de que a Bolívia, ou
mesmo a Argentina, poderão fornecer maiores quantidades de gás ao Brasil, a
Petrobrás comprou uma capacidade antecipada de transporte de 6 milhões de
m3 por dia, que se somará aos 16 milhões de m l por dia do contrato com os
bolivianos. Somando esse volume aos 17 milhões garantidos pela Petrobrás,
estaríamos ofertando cerca de 40 milhões de m 3 por dia.

É bom lembrar que os estudos de demanda potencial, efetuados
pela Comissão Nacional de Gás, apontam volumes bastante superiores a esse,
chegando a aproximadamente 100 milhões de m 3 por dia em 2010.

Dos projetos que irão contribuir para o aumento do gás natural na
matriz energética, podemos destacar: O Projeto Urucu, na Bacia do Solimões,
que tem um grande potencial, em tomo de 82 bilhões de m 3 por dia. Essa bacia
descoberta, mas ainda não produtiva, tem uma área de 270 mil km2, está
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concentrada nas sub-bacias de Jumá e Urucu, produtora de óleo e gás desde
1988, com reservas provadas de aproximadamente 58 bilhões.

Esse gás estará destinado a atender a região Norte, para a geração
de energia elétrica, tendo como mercado-âncora Manaus e atendendo também,
em Porto Velho, localidades à margem esquerda do Rio Amazonas e de Macapá.

Recentemente, o governo brasileiro criou uma nova comissão para
estudar opções de atendimento de energia elétrica na região Norte com energia
natural. Foram analisadas três alternativas: importação de energia elétrica da
Venezuela (Projeto Guri), abastecimento da região amazônica com gás natural
(Projeto Urucu) e interligação de Tucuruí com Manaus. Os estudos demonstra-
ram que, economicamente, o gás natural é a melhor opção para abastecer a
região e constituir-se em seu vetor de desenvolvimento.

Pela primeira vez no Brasil, para escoamento desse produto, está
prevista a utilização do GNL, o gás natural liquefeito, a uma temperatura inferior
a 160 graus negativos. Nessa temperatura, o volume é diminuído 600 vezes.
O escoamento será feito através de barcaças criogênicas, pelo Rio Solimões, até
Óbidos (PA) e Macapá (AM), e pelo Rio Madeira, atingindo Porto Velho. Na
margem direita do Amazonas, está prevista uma linha de transmissão de energia
elétrica, interligando Tucurui a Santarém.

O volume de gás para geração de energia elétrica poderá alcançar
12 milhões de m 3 por dia no final de 20 anos. O custo dessa geração elétrica pelo
gás natural estaria em torno de US$ 38 a US$ 42 por MW/h.

Na região de Urucu, o escoamento será feito através de um
gasoduto de cerca de 270 km até a cidade de Coari, na margem direita do Rio
Solimões, e, depois através de barcaças até Manaus e Macapá e, pelo Rio
Madeira, a Porto Velho. Futuramente, teremos que interligarjuruá com a região
produtora de Urucu.

Nas regiões Sul e Sudeste, a referência são os estudos feitos
conjuntamente pelo Ministério das Minas e Energia e os estados envolvidos na
importação do gás boliviano, que tiveram como representantes as respectivas
secretarias ligadas ao setor.

As previsões iniciais indicaram que deveríamos ter uma demanda
de cerca de 24 milhões de m 3 por dia. Posteriormente essa demanda foi revista
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para 26 milhões de m por dia. O Estado de Minas Gerais deverá ter, em 1997,
uma demanda inicial de 1,06 milhão de M3 por dia, passando, no ano 2000, a 1,34
milhão e, em 2004, a 1,7 milhão de m 3 por dia.

Para São Paulo, prevê-se uma demanda inicial de 7 milhões de m3
por dia, podendo chegar a 11 milhões de m 3 por dia.

A Petrobrás, ao assinar contrato com a Bolívia, que tem um grande
potencial para a produção de gás, preservou, também, o direito de passagem de
gás de terceiros e, assim, poderá importar o produto de outros países como da
Argentina e/ou do Peru, pelo território boliviano, acima de 16 milhões de m 3 por
dia.

O atual projeto de gasoduto Bolívia—Brasil com 32 polegadas de
diâmetro, no trecho até São Paulo, poderá transportar 30 milhões de m 3 por dia.

Quanto à oferta de gás natural nas regiões Sul e Sudeste, a
importação de gás da Bolívia contribuirá inicialmente com o volume de 8
milhões de m3 por dia, chegando a 16 milhões de m 3 por dia. A oferta brasileira,
considerada nos estudos iniciais, foi de 8,5 milhões de m3 por dia, proveniente
da Bacia de Campos e de Santos. Atualmente, a Petrobrás acrescentou àquela
oferta 3 milhões de m3 por dia.

Assim, considerando os 8,5 milhões de m3 por dia, mais o acréscimo
de 3 milhões de m3 por dia, chegaremos a uma oferta em média de 11,5 milhões
de m3 por dia de produção brasileira na regiões Sul e Sudeste, que, adicionada
à importação da Bolívia, de 16 milhões de m 3 por dia, totalizará, em 2004, 27,5
milhões de ml por dia.

A esse volume poderão ser acrescidos, também, 6 milhões de m3
por dia, por conta da compra antecipada de capacidade de transporte (TCO)
realizada pela Petrobrás, no gasoduto de importação, permitindo assim oferecer
cerca de 33,5 milhões de m 3 por dia em 2004. Esse é o quadro de importação e
produção brasileira de gás natural para as regiões Sul e Sudeste.

Como já mencionado, as regiões Sul e Sudeste vão ser supridas
pelas Bacias de Campos e de Santos, perfazendo um total de 11,5 milhões de m3
por dia. Basicamente, elas estarão produzindo o gás junto dos centros consumi-
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dores. No pólo norte da Bacia de Campos, teremos grandes projetos, como o de
Marlim e o de Albacora, contribuindo, assim, para aumentar essa disponibilida-
de de gás.

Atualmente, já existem sistemas de gasodutos interligando a Bacia
de Campos com a região de Cabiúnas, e esta à Refinaria Duque de Caxias, no
Rio de Janeiro. Tanto o pólo norte quanto o pólo sul da Bacia de Campos têm
gasodutos independentes para, num caso de problema operacional em um
deles, haver condições de se escoar a produção pelo outro, como alternativa.
Isso evita o risco de falta de gás para o fornecimento às companhias distribui-
doras.

A Bacia de Santos é uma das que contribuirão para os 11,5 milhões
de m3 por dia da oferta do gás nacional, através do campo de Merluza, localizado
em frente ao litoral de São Paulo. Sua capacidade de fornecimento é de cerca de
1,5 milhão de m3 por dia.

O outro pólo que está em estudo e que deverá entrar em operação
em 1996/1997 é o de Tubarão, no mar, entre os Estados do Paraná e de Santa
Catarina. Está previsto um fornecimento de aproximadamente 1 milhão de m5
por dia.

O gasoduto para importação de gás da Bolívia terá início em Santa
Cruz de La Sierra, com extensão até Campinas, de 1.244 km, com 32 polegadas
de diâmetro. De Campinas até São Paulo, o diâmetro é de 24 polegadas; de
Curitiba a Itajaí, de 20 polegadas; de Ilajaí a Criciúma, de 18 polegadas e de
Cnciúma até Porto Alegre, de 16 polegadas. Logicamente, ele será interligado ao
sistema existente entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Não poderíamos deixar de falar, também, da interligação do Rio de
Janeiro com Minas Gerais, com o gasoduto de 16 polegadas e 357 km de
extensão, que representa uma antecipação do fornecimento do gás que virá da
Bolívia. Portanto, a Petrobrás acreditou no potencial de mercado em Minas, pois
sabia que existia aqui um anseio de ter gás natural. Isso, logicamente, dará maior
competitividade à indústria do Estado. Assim, a Petrobrás, mesmo sabendo que
poderiam ocorrer problemas de importação com o gás da Bolívia, tomou a
decisão, em março de 1992, de aprovar e, em seguida, construir o gasoduto,
interligando a Refinaria Duque de Caxias a Belo Horizonte, o qual faz parte do
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sistema de transporte de gás das regiões Sul e Sudeste, com 3.450 km de dutos.
O gasoduto de Minas Gerais, como mencionado, tem 16 polegadas de diâmetro,
com investimento de US$ 84 milhões. Na primeira fase, irá permitir uma
movimentação de 1,7 milhão de m 3 por dia

É importante ressaltar que, em I Q de novembro, foi inaugurado o
trecho do gasoduto entre a Reduc ejuiz de Fora. Hoje estamos entregando nesse
município de 30 mil m3 por dia a 60 mil m3 por dia. Também, em Juiz de Fora,
recentemente a Petrobrás aprovou o projeto de uma base para a distribuição de
combustível líquido, que será um vetor de desenvolvimento para a região sob
sua influência. Vale lembrar, também, o contrato assinado entre a Petrobrás e
a Gasmig em 1994, permitindo inicialmente o fornecimento de 800 mil m 3 por dia
do gás da Bacia de Campos. Poderemos, se houver necessidade, aumentar essa
quantidade. É uma questão de diálogo e acertos de volumes de gás adicionais
entre a Petrobrás e a Gasmig.

Numa visão mais geral, o gasoduto que liga o Rio de Janeiro a Belo
Horizonte recebe gás da Bacia de Campos por via da Reduc. Essa refinaria está
ligada a Macaé, a 220 km de distância, e daí às plataformas, mais 100 km, por
dois gasodutos.

O gasoduto Rio—Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, inicia-
se em Belmiro Braga, passando por Juiz de Fora. São previstos três pontos de
entrega de gás: Juiz de Fora, Congonhas e Betim. Está prevista, também, uma
demanda de aproximadamente 160 miJ m 3 por dia em Juiz de Fora; 300 mil m3
por dia em Congonhas e 1,24 milhão de m 3 por dia em Betim. Minas Gerais tem
um potencial superior a 1,7 milhão. Mas, como já disse anteriormente, há uma
expectativa de a Petrobrás atender a volumes superiores. O gasoduto pode
transportar mais de 1,7 milhão de m 3 por dia, bastando instalar estações de
compressão. Dessa maneira, poderá chegar a 3 milhões de m3 por dia, ou mais.

A Gasmig já ressaltou que o gás natural tem uma característica
importante. Quando chega ao mercado, o consumo ocorre de maneira gradual.
À medida que os consumidores adquirem a confiança e começam a verificar que
ele é um fator de ganho de produtividade e de adequação à questão ambiental,
não há dúvidas de que o consumo aumenta. No final, acaba sempre faltando.
A distribuidora deve ter o seu overbook para poder suprir a demanda.
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É importante lembrar que o gasoduto passa por vários munícipios
cariocas e mineiros, desde a região de Duque de Caxias até Betim. Gostaria de
mencionar que o estudo básico sobre a importação do gás da Bolívia teve como
direcionamento um menor custo para o consumidor. Na primeira fase, visava
otimizar o consumo através de urna melhor colocação do gás e, com isso,
possibilitar uma menor tarifa para que a importação se viabilizasse. O gás está
sendo comprado a US$ 1,00 por milhão de BTU, e a tarifa de transporte estaria
em tomo de US$ 1,70.

Não deixamos de analisar também uma provável interligação do
gasoduto Brasil—Bolívia em direção ao Triângulo e também ao sul do Estado de
Minas Gerais. Porém, somente na medida em que consumidores localizados fora
do trajeto básico do gasoduto contribuam para diminuir o custo do transporte,
serão alocados ao projeto.

O que estaria faltando em termos de gasoduto Brasil—Bolívia para
iniciarmos as obras? Praticamente já estamos numa fase de buscar o mercado
internacional para captação de recursos, e na fase final de definição de uma
empresa. Ela terá como sócios a Petrobrás, com 51% do capital e o consórcio BTB
MG, BHP e Tenneco), e também a YPFB/ERON, companhia que, no trecho do
gasoduto na Bolívia, terá a maior participação acionária. Teremos outros sócios
privados no Brasil, que participarão com 4%. Do lado boliviano, teremos, além
da YPFB/ERON, com 85%, a Petrobrás e BTB, em conjunto, com 15%. Será o
passo inicial para a consolidação do gás natural como importante fonte
energética para a indústria e a geração de energia elétrica nas regiões Sudeste
e Sul.

No Brasil, não existe ainda a utilização do gás natural na geração
de energia elétrica. No entanto, a Eletrobrás já está se direcionando para um mix
de geração de usinas hidrelétricas e de termelétricas nas regiões Sul e Sudeste.
Existe a previsão de se instalarem, até o ano 2000, termelétricas a gás natural,
com cerca de 2.000 MW.

Há numerosos interesses privados, nacionais e estrangeiros em
instalar essas unidades geradoras nas regiões Sul e Sudeste. Em termos de
eletricidade, a instalação de 2.000 MW representa um consumo de cerca de 10
milhões de m5 por dia nas regiões Sul e Sudeste, caso haja um crescimento
acelerado da economia, com outros usos para gás.
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Para atender a um acréscimo de demanda, a Petrobrás não se fixou
somente na importação do gás boliviano. Estuda-se a importação do gás
argentino, que poderia entrar no território brasileiro através de Uruguaiana ou
de Foz do Iguaçu. Não há dúvida de que, futuramente, estaremos também
importando gás da região de Camisea, no Peru, cujas reservas são estimadas em
cerca de 400 bilhões de m 3. Na Bacia do Acre, poderemos ter uma grande reserva,
pois ali há potencial e condições de se descobrir gás. Em Urucu, há a expectativa
de contar com volumes que permitam o escoamento para as regiões Sul e
Sudeste. Então, teremos todo um sistema interligado no Cone Sul, com gás do
Peru, da Bolívia, da Argentina e da região Norte do País.

A Petrobrás, como mencionado, já analisa a possível importação do
gás da Argentina. Primeiramente, ela está estudando um pequeno projeto. Os
gasodutos da Argentina estão chegando somente até a localidade de Aldeia
Brasileira na província do Paraná, em território Argentino. Está sendo analisado
um gasoduto de 440 km de extensão, dessa localidade até a fronteira brasileira,
em Uruguaiana. Nessa fronteira, será instalada uma termelétrica de 200 MW, o
que consurmrá entre 1,5 milhão de m 3 por dia a 2 milhões de m3 por dia. O
gasoduto poderá se estender até a termelétrica de Alegrete, que consome óleo
combustível, que seria substituído pelo gás natural. Serão mais 135 km e um
consumo de 400 mil m3 por dia. Esse é um projeto de pequeno porte, o qual
chamamos microprojeto de importação do gás da Argentina. Há previsão de que
o gás, na fronteira de Uruguaiana, chegue, por milhão de BTU, entre US$ 2,50
e US$ 2,60. Dentro da concepção de um gasoduto de interligação entre a Bolívia,
desde Santa Cruz de La Sierra e o Rio Grande do Sul, estamos prevendo que, em
cada city gare, na capital dos Estados que serão servidos pelo gasoduto, o preço
do gás ficará, por milhão de BTU, entre US$ 2,60 e US$ 2,70, enquanto na
fronteira brasileira, no microprojeto, pagaríamos US$ 2,50 a US$ 2,60, por
milhão de BTU, para geração de energia elétrica.

Em relação ao gás argentino, no futuro poderíamos também trazê-
lo através de Assunção, passando por Curitiba. Com isso, diminuiríamos o
trajeto e o custo de transporte, pois não teríamos que descer até o extremo-sul
do Paraguai para chegarmos à fronteira do Brasil no Sul. Logicamente, os
argentinos têm interesse em que esse gasoduto seja construído em seu território,
sem passar pelo Paraguai, porque estaria suprindo a única parte daquele
paísque ainda não usa gás natural.
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Agora, falaremos de preços praticados no Brasil. Os preços do gás
natural, para venda às concessionárias estaduais, são determinados pelo DNC
(Departamento Nacional do Combustíveis), que pertence ao Ministério das
Minas e Energia, em conjunto com o Ministério da Fazenda. A Petrobrás também
realiza vendas diretas aos consumidores, que são feitas através de livre
negociação.

Atualmente, o preço para venda direta é de US$ 250 por milhão de
BTU. Também tabelados são os preços para o setor de fertilizantes, US$ 1,38 por
milhão de BTU; para o setor residencial, US$ 2,68 por milhão de BTU; para o
petroquímico, por milhão de BTU, USS 1,64; e para o seguimento automotivo
US$ 2,28 por milhão de BTU, sendo que a companhia distribuidora estaria
vendendo o gás automotivo, entre US$ 5,00 e US$ 6,00 por milhão de BTU.

Há um grande ganho no negócio. A ampliação do fornecimento do
gás para o setor automotivo é um anseio das grandes cidades, pois diminuiria
o nível de poluição. O preço de venda do gás da Petrobrás para a distribuidora
foi fixado pelo DNC, num valor correspondente a 75% do preço do óleo
combustível. De uma forma geral, a venda de gás da distribuidora não está
sujeita a qualquer controle de preço, prevalece a livre negodação.

Gostaríamos de mostrar, ainda, a média de produção de janeiro a
setembro de 1995, na Bacia de Campos. Houve uma produção de 8,5 milhões de

e um aproveitamento de 76%. Foram comercializados 3,5 milhões de m por
dia, dos quais, como combustível industrial, 2,4 milhões de m por dia, e
venderam-se para a a CEG 640 mil m3 por dia. Para uso doméstico, foram 400
mil m por dia, vendidos para a CEG. Para os clientes diretos da Petrobrás, foram
vendidos 1,8 milhão de m 5 por dia, sendo destinado ao maior consumidor
individual do Brasil a CSN 1,02 milhão de m 3 por dia. Para a Álcalis, no extremo-
norte do Rio de Janeiro, as vendas foram de 267 mil m 3 por dia. Como matéria-
prima, foram comercializados 311 mil m3 por dia (Prosinter). No uso automotivo,
foram vendidos 84 mil m3 por dia, sendo 11 mil m3 por dia pela BR e 73 mil m
por dia pela CEG. Para São Paulo, foi transferido 1,1 milhão de m 3 por dia.

Finalmente, como mencionado anteriormente, o uso automotivo de
gás natural no Brasil é de cerca de 120 mil m 3 por dia, tendo esse segmento de
mercado potencial para um aumento significativo de vendas no futuro, contri-
buindo para melhoria do meio ambiente nas grandes cidades.
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UM COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO

Wotmarcarvalbo
Chefe do Serviço da Área de Distribuição

de Energia Fluídica da Fiat Automóveis

Sou responsável pela parte de distribuição de fluidos energéticos
na Fiat Automóveis. Nossa experiência ainda não é com o gás natural, mas sim
com o gás de refinaria. Começamos, em 1991, a adquirir os equipamentos,
porém o início do consumo só se deu em 1992.

Por que a Fiat optou por utilizar o gás natural ou o gás de refinaria?
Porque são combustíveis limpos, em comparação ao óleo 2A. Anteriormente,
consumíamos o BPF e passamos, depois, a consumir o óleo 2A, que tem 3,5%
de enxofre e um teor significativo de vanádio. Isso vinha prejudicando tanto
nossos sistemas operacionais, caldeiras, chaminés e sistema de depuração de
gás, quanto os próprios veículos estocados no pátio. A emissão atmosférica
acabava danificando alguns deles, principalmente nos dias de chuva.

A Fiat teve que adotar algumas medidas alternativas, pois, no dia
em que faltava óleo combustível, tínhamos dificuldade de produção. Uma delas
foi o uso da energia ETST. Só que já estamos há quatro meses com nossa caldeira
elétrica parada, por falta de ETST. Nossa alternativa, então, seria o óleo 2A; o
gás seria a terceira opção.

Acredito que, no futuro, teremos confiabilidade de fornecimento de
gás. Nesses três anos de uso de gás de refinaria, podemos dizer que ele não é
estável. Tem uma confiabilidade de 30 a 40%. Um dia temos gás, outro, não.
Quanto ao gás natural, sabemos que tem continuidade. Mesmo assim, precisa-
mos de outra opção, porque pode ser que um dia falte também o gás natural.

Outro fator que nos leva a optar pelo gás é que, desde 1989, há uma
orientação de nossa matriz, a Fiat Auto, para usarmos combustíveis limpos.
Temos que produzir veículos limpos, com processos limpos. A primeira caldeira

59



a gás que compramos deve ser a única no Brasil que possui um queimador, que
custou aproximadamente US$ 150.000,00 a mais, de baixo valor de N.OX. Esse
novo carro Fiat que está saindo, o Palio, tem todos os componentes recicláveis.

Como o gás de refinaria chega à Fiat? Ele vem através de um
gasoduto e passa pelo sistema de medição e controle de pressão. Chega com 8
BAR e fazemos uma redução para 2 BAR. Parte desse gasoduto é aérea e parte
é enterrada. Nos locais de pátio e nas ruas tivemos que fazer uma proteção - um
tubo-jaqueta - para que a tubulação não seja danificada. Existem alguns pontos
de identificação, e o gás chega a um coletor-distribuidor, de onde vai para a
central térmica, onde temos três caldeiras que queimam óleo e/ougás. Existe
uma tubulação que alimenta os restaurantes da fábrica.

Temos, ainda, a parte de estufa de secagem, por onde tem que
passar todo o processo de pintura de um veículo, o acabamento final, após a
aplicação do esmalte, e as fases de tratamento da carroceria.

Compramos da Itália uma estufa de secagem, confiando no gás e já
predispostos a usar somente gás. O nosso pós-combustor, sistema que foi
inaugurado há dois meses, serve para queimar todos os gases exaustados da
pintura, utilizando gás.

É importante dizer que instalamos, à parte, um sistema de GLP de
reserva. Se dependemos de um gás que vem de um fornecedor externo, é
necessário termos pelo menos um sistema de reserva. Se, para aqueles equipa-
mentos prioritários que não podem parar, faltar gás, entramos com o GLP ou com
a energia elétrica.

Vejamos, agora, como empregamos o vapor, o gás, na fábrica. Hoje,
utilizamos 1.200 Nm'h de gás em urna caldeira, com um complemento de óleo
2A. Gostaríamos de ter o gás de tal forma que nos permitisse eliminar o óleo 2A.
O vapor é produzido a uma pressão de 30 kgf/cm 2 O nosso consumo médio,
hoje, está na faixa de 38 toneladas por hora. A partir de março, estaremos na faixa
de 55 toneladas por hora, com aumento de produção, já que nossa meta é passar
de 1.600 para 2.000 veículos por dia.

Onde é utilizado o vapor oriundo da produção vinda do gás? Nos
fornos de estufa de pintura, 56%; na área de montagem de bancos e tapeçaria
de veículos, 3%; nos fornos de peças, 100/6; nos restaurantes, onde são

60



fornecidas 18 mil refeições por dia e no banho diário de 14 mil operários da
fábrica, 5%.

Tudo isso é feito com o vapor diretamente. Geramos, com 26% do
vapor, um circuito fechado de água a 140°C, que é utilizado na área de pré-
tratamento. Toda carroceria, antes de receber a primeira demão de priner, sua
primeira proteção, passa por uma lavagem e desengraxamento. Para a secagem,
utilizamos o processo de fosfato a quente, água a 1400C, num circuito de
450 m3h.

Temos, também, lavagem de peças, sistema de decapagem e pintura
de pára-choques, que possuem cabines de aquecimento, com água a 140°C.

É importante ressaltar que ultrapassamos o padrão estabelecido
pela NFPA-85 para segurança em caldeiras. É comum ouvirmos dizer que há
grande risco na utilização de gás. Contesto essa afirmação. Não há risco, desde
que se adote um sistema de segurança. Nossas caldeiras foram, todas elas,
predispostas para o atendimento de algumas exigências, tais como a utilização
de válvulas homologadas pela Factory Mutual Internatiorial, a empresa segura-
dora do grupo Fiat em todo o mundo.

Válvulas, pressostatos, solenóides, fotocélulas são todos homolo-
gados e têm de ser importados, já que ainda não temos esses equipamentos
nacionais. Como nosso objetivo era o de instalar o gás com segurança,
colocamos algumas válvulas a mais. O gás entra com a pressão de 2 kgf/cmn 2 no
coletor e, na caldeira, é queimado a 0,8 kgf/cm 2 no máximo. Em todo o circuito
de gás, colocamos o melhor sistema de segurança, sempre acima do que é
exigido, para que tenhamos confiabilidade operacional.

Nos restaurantes, colocamos sistema de controle de vazão, medi-
ção de vazão, e uma reserva de GLP, disponível para eventualidades. Distribu-
ímos o gás por toda a fábrica. A rede de gás para o restaurante perfaz,
aproximadamente, 1.800m dentro da fábrica, e o consumo fica em torno de
2.350m3 por mês.

Além das caldeiras na central térmica, temos outros processos de
pintura, que utilizam gás diretamente. Quando se faz a soldagem de uma peça
em outra, para compor o capô ou a porta do veículo, é necessário aplicar uma
massa, o que evitará ruídos e vibrações no veículo. Essa massa tem de passar
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por um forno de secagem, forno de polimerização onde se gasta, em média,
l20rnh de gás.

No nosso pós-combustor, utilizamos uma faixa de 65 Nm-Vh de gás
de refinaria. Contamos com a facilidade que nos oferece o sistema intercalado
que adotamos, ou seja, se faltou gás de refinaria ou gás natural, entramos com
o GLP sem qualquer problema. Basta que se faça o ajuste do pressostato e das
válvulas reguladoras de vazão.

O nosso pós-combustor tem um sistema moderno. Quando se pinta
um carro, utiliza-se uma tinta que se compõe de pigmento e solvente. Para a
secagem da pintura, é necessário que se retire o solvente da tinta, deixando
apenas o pigmento. Então, em nosso processo de pintura, que envolve o esmalte
1 e 2, recolhemos o gás da pintura, cujo volume é de 150 a 180 mil m3"h, a 180°C,
e o levamos ao pós-combustor, que se compõe de três vasos de cerâmica.

Quando o gás chega à cerâmica, a temperatura desta já atingiu
800°C. Nessa temperatura, ocorre a decomposição do solvente. O gás de
refinaria é queimado a 1.200°C e reaquece a cerâmica do reator seguinte.
Portanto, é apenas um recuperador. Qual é o objetivo disso? É o de jogar o gás,
inerte na atmosfera, após a queima, a 40 ou 50°C no máximo. Esse é o esquema
de funcionamento do pós-combustor. Enquanto um está regenerando, o outro
está aquecendo, e assim sucessivamente.

Em nossa condição de usuários de gás, temos algumas sugestões a
apresentar à Gasmig ou à própria Petrobrás. O gás é muito importante, mas
gostaríamos de obter maior índice de confiabilidade. Assim, se hoje tal índice
é de 40%, esperamos atingir 90% ou mais com o gás natural. Sempre há algum
problema gerado pela falta de gás.

É preciso adotar, também, uma política de preço em longo prazo,
e a nossa sugestão é a de que esse prazo seja de pelo menos dez anos, para
compensar o investimento realizado. Por exemplo, se se vai passar o equipa-
mento que utiliza óleo ou eletricidade para emprego do gás, será feito um
investimento, que demanda retorno. Ninguém investe sem objetivo. Sugerimos
também que se adote um plano de custo independente dos demais combustí-
veis, o que seria muito melhor para nós.
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Entendemos que o empresariado mineiro deva acreditar no gás,
que é limpo e dá resultado. Quando se queima óleo, lenha ou outros insumos
numa caldeira, e depois se queima gás, podemos ver a diferença. Enquanto se
faz a medição de um condensado numa caldeira a óleo e dá PH2, com o gás não
se encontra isso. Mas, quando se investe em gás, é necessário investir também
em segurança. É o caso da Cenibra e da Usiminas, que têm vontade de usar o
gás, pois, quanto maior a segurança, melhor. É mais fácil usar o gás, do que o
óleo, desde que haja segurança.

Nesses últimos três anos estamos experimentando uma certa
flexibilidade nos contratos da Fiat com a Cemig/Gasniig, tanto na parte de
energia elétrica quanto na de gás. Hoje, já se consegue com a Cemig alteração
de contrato, de cota, com um simples telefonema ou umfax. Isso é uma grande
abertura, que vem ajudando as empresas tanto na parte do fornecimento de gás
como no de energia elétrica. Se precisarmos de 2.000 m 3 de gás, num sábado,
a Petrobrás nos fornece, se tiver esse gás disponível. Para isso, basta entrarmos
em contato com a Gasmig. Estamos notando uma mudança no comportamento
das empresas estatais em relação às empresas privadas.

Sugeriríamos que os contratos com a Cemig/Gasmig fossem mais
flexíveis, principalmente quando chegar o gás natural. Temos uma grande
preocupação com o problema de cotas. Hoje, se queimamos, por exemplo, 2.000
m3 por hora, amanhã poderemos queimar 1.500. No futuro, se houver um
fornecimento contínuo, talvez passem a cobrar o gás não consumido. Podería-
mos ter um problema de manutenção no equipamento e não consumir o volume
de gás do contrato. Teríamos de pagar o excedente. Precisa haver, nesses casos,
certa flexibilidade.
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As principais questões refrentes à utilização do gás natural - como
distribuição, participação do capital privado, política de preços,

viabilidade econômica, adaptação aos processos industriais, importação e
mudanças na Constituição Federal - são analisadas nesta publicação,

que reúne as palestras do Ciclo de Debates sobre Gás Canalizado,
promovido pela Assembléia Legislativa nos dias 11 e 12 de dezembro de
1995. Os depoimentos, colhidos de especialistas no assunto, responsáveis
por programas de uso do combustível em empresas públicas e privadas,

constituem valioso subsídio para as decisões a serem tomadas no Estado
com relação a esse insumo energético, considerado cstrat4qico para o

4S tas atuais.


