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Tsunami de gás natural
JOÃO CARLOS MELLO*

om o início da produção de gás natural em larga escala na Bacia de Santos, o volume disponível para o Estado de São Paulo
deve praticamente dobrar nos próximos anos. As perspectivas
mais otimistas dão conta de que o consumo poderá passar dos 18,3
milhões de metros cúbicos diários registrados no ano passado para
cerca de 33 milhões já em 2015. Diante desse potencial de crescimento, o grande desafio é organizar formas de torná-lo realidade, de
modo que, quando o gás excedente estiver efetivamente disponível,
possa ser aproveitado de maneira adequada em favor do aumento
do desenvolvimento econômico e social do Estado.
Estudo realizado para a Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo (Cespeg) mostrou que, com a ampliação
de investimentos em cogeração, na indústria química e em gás natural
veicular (GNV), o Estado poderia absorver uma parte significativa da
oferta de gás natural proveniente da Bacia de Santos. O incremento
da produção industrial também deve auxiliar nesse processo. Por
outro lado, a implantação de termelétricas estaria restrita a algumas
regiões e condições específicas, dadas as limitações ambientais, de
transmissão e de operação dessas usinas.
No estudo, buscou-se avaliar o atual perfil do consumo de gás
natural na matriz energética paulista, e a infraestrutura e a oferta
disponíveis; apresentar e discutir os planos de expansão da produção e da rede de gasodutos; analisar o potencial de penetração do
gás nos segmentos industrial e de geração/cogeração; apresentar
modelos para cálculo de custo de oportunidade, valor agregado
e projeção de demanda; e identificar as melhores oportunidades.
Foram considerados fatores como preços (absolutos e relativos),
soluções técnicas viáveis, custo de conversão de equipamentos,
desempenho energético dos equipamentos e regularidade e confiabilidade do suprimento.
Considerando tudo isso, a cogeração é o formato mais adequado
para uso do gás natural em termos de eficiência energética e ganhos ambientais, permitindo também o uso de um amplo volume
do combustível de modo a ancorar investimentos em transporte e
distribuição. Vale lembrar que sistemas desse tipo permitem grande
aproveitamento do insumo e de resíduos da sua queima, como calor
ou vapor, que podem ser usados tanto na produção industrial ou
até mesmo para climatização de ambientes. Outra vantagem é o
fato de serem projetos de geração distribuída, contribuindo para a
melhora da segurança do sistema. Além disso, o potencial de projetos
é enorme. Estimativas da Associação da Indústria de Cogeração de
Energia (Cogen) indicam que existe mais de 400 oportunidades de
adoção do sistema apenas no setor industrial, o que representariam
2,8 GW em termos de potência elétrica e cerca de 17 milhões de
metros cúbicos de gás natural por dia. Também há oportunidades
no setor de serviços: são mais de 1 100 projetos – quase metade
deles relativos a supermercados. Considerando também a demanda
de hotéis, shoppings e outros centros comerciais, seriam cerca de 2
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milhões de metros cúbicos diários de gás natural.
No setor químico, o diferencial é que não há substituto para
o gás natural como matéria-prima para produção de inúmeros
tipos de plásticos e outros insumos petroquímicos. O segmento
é, dentre os potenciais usuários de gás natural, o que tem maior
potencial de adição de valor ao Produto Interno Bruto (PIB) do
estado. Além disso, a indústria petroquímica paulista tem grande
potencial de expansão.
Por isso, recomenda-se a criação de um polo petroquímico
em São Paulo, que poderia potencializar o valor agregado para o
setor. O grande risco, nesse caso, é o preço do insumo, que pode
inviabilizar os projetos. Uma forma de contornar o problema seria
a adoção da tarifa específica para o gás como matéria-prima,
apresentada recentemente pela Associação Brasileira da Indústria
Química (Abiquim).
Por fim, no que se refere ao GNV, estudos mostram que a adoção de ônibus urbanos a gás tem grande impacto na redução das
emissões de poluentes. Além disso, o formato já se mostra viável
economicamente e representaria, apenas na área de concessão da
Comgás, um potencial de consumo da ordem de 1,7 milhão de metros
cúbicos por dia.
O mais difícil – encontrar o gás e identificar a viabilidade técnica
e econômica da sua exploração – já foi feito. O caminho seguinte, de
identificação das oportunidades, também já está lançado. Fica agora
um desafio quase tão grande quanto, de estimular todos os agentes
do setor – potenciais usuários, distribuidoras e transportadores – a
colocarem em prática um efetivo plano de uso do gás, de modo que,
quando de fato estiver disponível, o combustível possa realmente ser
usado em benefício da economia do nosso estado.
Não custa lembrar que São Paulo e vários de seus municípios
litorâneos já devem ser extremamente beneficiados pelo aumento
do volume de royalties relativos ao gás que em breve deve escoar
por Caraguatatuba. Felizmente, nosso empresariado e nosso governo
sabem que podem ir muito além disso, aproveitando o gás como um
verdadeiro tsunami para acelerar o desenvolvimento econômico e
social de São Paulo.
* João Carlos Mello é presidente da consultoria Andrade & Canellas

Uma análise do PAC,
quatro anos depois
PAULO GODOY *

pós mais uma audiência pública de prestação de contas do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), a décima cerimônia desde
janeiro de 2007, quando foi lançado, é possível enxergar um retrato
bastante nítido dos avanços e desafios existentes na infraestrutura. Vale
lembrar que o PAC aposta no investimento em infraestrutura como motor
propulsor para elevar os índices de crescimento econômico, melhorar a competitividade da economia brasileira e oferecer mais bem-estar para a população.
O programa é constituído por centenas de ações e projetos de
infraestrutura com valor total de 657,4 bilhões de reais, dos quais
541,8 bilhões de reais foram planejados para serem cumpridos entre
janeiro de 2007 e dezembro de 2010 e o restante, no montante de
115,6 bilhões de reais, para serem gastos após 2010, já que empreendimentos de infraestrutura têm a característica de ultrapassar anos
e até mandatos antes de entrarem em fase de operação comercial.
Da parcela de 541,8 bilhões de reais planejada para ser concluída
até dezembro de 2010, o governo federal anunciou que, até outubro
deste ano, foram concluídas ações e projetos que somam 396,9
bilhões de reais. Até o dia 31 de dezembro, o valor de investimentos
realizados deve somar 444,0 bilhões de reais, o que representará 82%
do total previsto para o período entre 2007 a 2010.
Em um programa do porte do PAC, há duas formas de analisar os
resultados entregues – o que foi feito e o que deixou de ser feito. A
parte vazia do copo mostra 18% dos investimentos previstos ainda
inconclusos, devido a atrasos, imprevistos ou falhas quaisquer. A parte
cheia do copo enfatiza 444,0 bilhões de reais – ou 82% do total – em
investimentos na infraestrutura feitos no período.
Considero mais importante a parte do copo que foi possível encher. O Brasil, segundo divulgado, deve crescer, em média, 4,6% ao
ano entre 2007 e 2010, um ritmo inédito para a história recente do
país. Esse resultado reflete bastante a aceleração dos investimentos
em infraestrutura, que colaborou para ampliar a geração de empregos.
Reconhecer os resultados alcançados não significa fechar os olhos para
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