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INTRODUÇÃO

As duas crises do petróleo, ocorridas em 1973 e 1979 contribuíram para que no Brasil
se pensasse a questão energética com mais racionalidade buscando-se reduzir a participação
do petróleo na matriz energética nacional, pesquisando-se o desenvolvimento de outras fontes
não-convencionais para a produção de energia, bem como intensificando programas de conser-
vação de energia.

No que concerne ao gás natural, a reflexão nacional sobre o assunto constatou um
desvirtuamento no Brasil com relação a esse energético que vinha experimentando uma extraor-
dinária evolução em todo o mundo, onde no final da década de setenta participava com cerca
de 18% das energias primárias utilizadas, enquanto no nosso pais a sua utilização ficava
em torno de 2%.

Estudos realtzados no PLANO NACIONAL DE GÁS-PLANGÁS. com participação de
técnicos da Bahia, evidenciaram a importância do uso desse energético, não somente nos
aspectos econômicos e de qualidade, mas também na preservação do meio ambiente e em
setores que vão desde aplicações industriais ao uso domiciliar, da geração de energia elétrica
ao transporte automotivo.

Era. portanto, importante que o Estado da Bahia, na condição de segunda maior reserva
de gás natural do País. demonstrasse interesse no desenvolvimento desse energético, o que
ficou evidenciado a partir dot estudos iniciados pelo Estado a partir de 1985 culminando com
a inclusão na constituição estadual do § 2? do Art. 25 da Constituição -ederal que concede
aos estados explorar diretamente ou mediante concessão, à empresa esta: i l , os serviços locais
de gás canalizado, com exclusividade de distribuição.

Para dar conseqüência ao preceito constitucional, o Estado da Bahia resolveu realizar
o presente estudo de mercado ao mesmo tempo em que desenvolve os entendimentos e
procedimentos necessários à efetiva operacíonalizaçâo da Companhia de Gás da Bahia-BAHIAGÁS,
sociedade de economia mista vinculada diretamente à Secretaria de Energia. Transportes e
Comunicações do Estado, cuja criação foi autorizada através da Lei Estadual n 5.555 de
13.12.89.

Ao concluir, agradecemos a todos que colaboraram para realização deste estudo, pelo
apoio e estímulo prestado durante sua elaboração.



RESUMO

Os estudos em apreço tiveram como objetivo identificar e projetar o mercado de energia
que poderá ser conquistado, efetivamente, pelo gás natural no Estado, permitindo, assim dimen-
sionar as potencialidades da indústria de gás no Estado, e, a oferta de gás que a Bahia
deve pleitear junto ao Governo Federal para que possa desenvolver, adequadamente, a sua
estrutura de suprimento desse hkJrocarboneto no território baiano.

Os trabalhos de pesquisa e as projeções realizadas, também ofereceram a oportunidade
de identificar os diversos segmentos de mercado a serem supridos pelo gás e a velocidade
com que este energético pode neles penetrar, sendo, portanto, um valioso instrumento para
o planejamento energético estadual.
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CAPÍTULO — 1



- GÁS NATURAL

1 1 - IMPORTÂNCIA DO GÁS NATURAL

A expressiva participação do gás natural no balanço de energia primaria mundial, cerca
de 21CO em 1989. contrasta com o espaço ocupado por esse energético no Brasil, que e.
atualmente de cerca de 2° o da oferta interna de energia.

Nos mais importantes países da Europa e da América do Norte a implantação de
sistemas de gás canalizado permitiu a gradativa e crescente utilização do gas natural, contri-
buindo para um pujante desenvolvimento urbano e industrial. Nesses países, a participação
do gás natural no balanço energético atinge, em alguns casos, elevados índices, de ate 4 0 V

Naturalmente, essa importância assumida pelo gás natural resulta de suas características
de energético não-; oluente. de combustão limpa, eficiente e elevada controtabilioade. as quais
o tornam o combustível industrial por excelência e uma fonte de energia urbana de múltiplas
utilidades, que vão do simples uso em fogões à sofisticada refrigeração de ambientes em
ciclos de absorção, e á eficiência das bombas de calor e da cogeração.

É interessante considerar que o gás natural e. ao mesmo tempo, energia primaria
e secundária: é matéria-prima e combustível veicular: e um produto que. por sua versatilidade,
pode ser usado nos diversos segmentos da economia, tais como petroquímica, fertilizantes,
siderurgia, eletricidade, transportes etc..

Por motivos de ordem econômica, entretanto, a evolução do gás natural é condicionada
ao desenvolvimento dos sistemas de gás canalizado, porque o gás natural não se liquifaz
na temperatura ambiente, com baixas pressões, como o GLP. não podendo, portanto, ser
distribuído em botijòes

No Brasil, algumas das mais importantes cidades ja contaram em suas infra-estruturas
urbanas com sistemas de distribuição de gás. através de canalizações, que. devido ao descaso,
foram quase que totalmente extintas ao longo das treze décadas decorridas após sua implan-
tação. Permanece, apenas, na atualidade, os sistemas de gas canalizado operados pela Compa-
nhia Estadual de Gás — CEG. no Rio de Janeiro, o mais antigo, e pela Companhia de Gás
de S. Paulo — COMGAS

No que diz respeito à utilização do gás. o quadro brasileiro nos mostra que todo o
segmento doméstico e comercial ficou exclusivamente dependente e cativo de apenas uma
única forma de distribuição, através dos botijões. que so permite a utilização do gas liqüefeito
de petróleo, segurando desse modo. o uso de outras alternativas de energia, mais econômicas
e de maior rendimento, como o gas natural

No segmento industrial muito mais sensível aos aspectos do rendimento e da economi-
cidãde. e com repercussões diretas no custo dos produtos fabricados, a inexistência
de adequada infra-estrutura de canalizações e. por via de conseqüência a impossibilidade
de utilização do gas natural, tem determinado o uso incondicional de tormas de energia menos
recomendadas na geração de calor, como a energia elétrica e o oieo combustível. A primeira.
devido aos investimentos que vêm se tornando mais elevados, em função das características
dos aproveitamentos hidrelétricos, cada vez mais distantes dos centros cte consumo e. a segunda
em face dos elevados custos operacionais, necessários a uma combustão limpa e não poluente
de um combustível sujo. inconstante em sua composição química e que requer armazenagem
e manutenção dispendiosas
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É interessante aqui ressaltar que em sistemas de canalizações para distribuição de
gãs. pode-se utilizar não somente o gás natural, como também, gases de diferentes procedências
carvão, nafta. GLP. xisto, madeira, gãs de lixo ou esgoto, etc.

Essa oportunidade que os sistemas de gãs canalizado ensejam, permite ao pais geren-
ciar, com mais flexibilidade, as alternativas energéticas disponíveis no futuro Além disso, esses
sistemas oferecem outras vantagens, entre elas conforto e segurança aos consumidores.

Em que pesem os benefícios da utilização de sistema de gãs canalizado associados
aos decorrentes intrínsecos do uso do gãs natural, sente-se a falta de uma adequada instituciona-
lização do setor de gás que estimule a implantação dos sistemas de distribuição canalizados,
pelo menos nas capitais e nas cidades mais populosas do país. e promova a expansão ordenada
e integrada das malhas de canalizações, tal como ocorre, hoje. com os sistemas de distribuição
de energia elétrica. Esse fato é um fone inibidor para que os sistemas de gãs canalizados
sejam considerados como instrumento importante da política de desenvolvimento urbano e
industrial.

O crescimento das reservas brasileiras de gãs natural, em taxas muito superiores às
do petróleo, (seguindo um desempenho semelhante ao verificado em todo o mundo), as vanta-
gens de utilização do gás natural, a preocupação com o meio ambiente, e a crise no setor
elétrico, são alguns dos fatores que. somados levaram à conscientização pelas autoridades
governamentais, da necessidade de se promover a estruturação adequada do setor de gás
e imprimir um impulso maior ao seu desenvolvimento em nosso pais.

1 2 PLANO NACIONAL DO GÁS NATURAL — PLANGÁS

Foram realizados, no âmbito cia Comissão Nacional de Energia, alguns estudos que
culminaram no Plano Nacional do Gãs Natural — PLANGAS . instituído em 25-05-87 pela
Resolução N? 1 87 da extinta CNE Dessa Resolução, destacam-se as seguintes colocações:

— O Plano ê parte básica no estabelecimento de uma política nacional de-gás combus-
tível, necessária para melhor ordenar o uso desse energético, cuja produção poderá
atingir, em 1995 o equivalente a 310 mil barris de petróleo, permitindo elevar a
participação do gás natural na matriz energética brasileira dos atuais 2o o para 5°o.

— O Pais vè-se obrigado a investir, anualmente, na área energética entre 4°o e 5%
do valor do PIB e. neste sentido, o Plano Nacional de Gás poderá evitar um investi-
mento da ordem de 2 a 6 bilhões de dólares, no período de sua implantação,
oferecendo um combustível limpo, versátil e barato.

Cumprindo a necessidade de priorizar o uso do gás natural e os investimento no setor,
o Plano Nacional do Gãs estabeleceu algumas metas de penetração deste energético .té
1995 nos vários segui men tos da economia, a saber

— Promover a produção de GLP e gasolina nas unidades de processamento de gás
natural nas seguintes faixas

1991 — 0.7 a 0.8 milhão de toneladas de GLP
0.3 a 0.4 bilhão de litros de gasolina natural

1995 — 1.0 a 1.5 milhão de toneladas de GLP
0.4 a 0.8 bilhão de litros de gasolina

— Estender redes urbanas de gás canalizado para atingir 600 mil novas unidades
em 1991 e 1.5 milhões em 1995 nas areas residencial, comercial, industrial e institu-
cional, como passo inicial para implantação de um novo modelo de suprimento
energético.

— Promover o uso na produção de fertilizantes, metanol e outros petroquímicos, de
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2.9 milhões de nf dia cte gas natural em 1991 e 3.3 milhões de m3 dia em 1995.
— Promover o uso do eiano do gás natural para a produção de etano para substituir

GLP e óleo diesel nos seguintes limites:
— 1991 até 0.2 milhão de toneladas
— 1995 até 0.7 milhão de toneladas
— lizar gás natural na substituição de óleo em frotas de ônibus urbanos e interur-

banos, em frotas cativas de serviços públicos e em veículos de carga num total
de 10 mil veículos em 1995.

— Utilizar como fonte de energia, na exploração, produção e transporte de petróleo
e gás. 4.1 milhões de m3 dia de gás natural em 1991 e 6.3 milhões de mJ dia
de gás natural em 1995.

— Promover o uso, como redutor na siderurgia, de 0,9 milhão de m3 dia de gás natura'
em 1995.

— Promover o uso. na geração conjunta de eletricidade e vapor de processo, de
0,5 milhão de m3 dia de gás em 1991 e 3 a 9 milhões de m3 de gás natural em
1995.

— Destinar o saldo disponível de gás natural para a geração de calor industrial.

Na qualificação dessas metas foram considerados, além do potencial de demanda
de gás. a sua evcfü-ção nos diversos segmentos e fatores como: capacidade real de produção
das reservas brasileiras de gás natural, as quais foram estimadas em 101,9 Lilhôesde m3

em 1988: impacto da produção de gás na estrutura de consumo dos energéticos envolvidos
e no refino de petróleo: custo na cadeia do gás natural (produção, transporte e distribuição)
e das adaptações para sua utilização pelos consumidores finais: aspectos institucionais, políticas
de preços, etc...

Outros acontecimentos no setor merecem destaque e juntamente com o Plano Nacional
do Gás fazem parte de uma ampla estruturação que está sendo desenvolvida no pais para
aumentar a participação do gás na matriz energética brasileira:

— A construção de um gasoduto de 22 ligando Volta Redonda, no Rio de Janeiro
à Região Metropolitana de São Paulo, que permitiu promover neste estado, a partir de 1988.
a utilização do gás natural atualmente em volume de 0.8 milháo de nr- dia. e que deverá
evoluir, até o ano de 1991, para 3 milhões de mP e prepara o sistema da COMGÁS para
aproveitamento das reservas da Bacia de Santos.

— A construção do ' Nordestâo . um gasoduto de 12" interligando as reservas off
shore' de Guamaré. no Rio Grande do Norte, à cidade de Cabo. em Pernambuco, em uma
extensão de 420 km: a duplicação do gasoduto Furado (Alagoas) — Atalaia (Sergipe), destinado
a ampliar o fornecimento a Salvador: a instalação de uma rede para distribuição industrial
em Fortaleza e o projeto de construção do gasoduto Fortaleza — Acan. são ações que irão
ampliar a disponibilidade de gás em uma região bastante carente de energia.

— Os planos instituídos em 1987 e 1988. Programa Nacional de Petroquímica e de
Fertiiizantes. os quais contemplam a utilização do gas natural, e projetos expenmentais para
desenvolvimento da tecnologia da utilização do gás natural em ônibus urbanos, que vem sendo
conduzidos pela PETROBRÁS. ULTRAGÁS e IPIRANGA, nas cidades do Rio de Janeiro, Vitória.
Salvador. Aracaju, Recife e Natal, são iniciativas que certamente, irão ampliar a utilização
do gás no país.

Esses são alguns fatos que. conjugados, compõem o inicio de uma nova época para
o setor de gás no Brasil, agora, comprometida com o desenvolvimento econômico e social
do país.

E importante ressaltar que a disponibilidade de uma estrutura adequada para impulsionar
a utilização do gás natural cria condiçóec de diferenciamenlcs regionais, no que tange ao
desenvolvimento industrial, beneficiando àqueles Estados que se anteciparem na implementação
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de seu sistema de distribuição de gás canalizado.
É assim, oportuno, que os Estados que dispõem de reservas locais dessa alternativa

energética se movimentem para implantarem as suas redes de distribuição de gás e organizem
a criação de uma empresa distribuidora local, sob pena de. ao tratar a questão sem a merecida
atenção, verem seus recursos energéticos fomentarem o ctescimento de outras regiões.

No caso particular do Nordeste, verificou-se na fase de detalhamento do PLANGÁS
que as disponibilidades de gás natural previstas pela PETROBRAS para os próximos anos.
são muito superiores as projeções do mercado captável. avaliadas com o auxílio de técnicos
das empresas nordestinas de energia, indicando, assim, necessidade de se realizar um grande
esforço para desenvolver não somente os sistemas locais de distribuição de gás canalizado,
mas, também, de se implantar novos projetos industriais capazes de absorver a oferta úe
gás dessa região, principalmente dos campos da Bahia, Sergipe, Alagoas e P'o Grande do
Norte, que acumulam grandes reservas gasíferas.

13 RESERVAS BRASILEIRAS

As reservas de gás natural no Brasil, situam-se em torno de 111 bilhões de m3, sendo
cerca de 51 bilhões situados no Nordeste, dos quais, a Bahia responde por mais de 50%
conforme a tabela abaixo:

1.3 1 Reservas Nacionais de Gás Natural
em 30 de Junho de 1989
em bilhões de m3

TIPO DE GÁS

LOCAL

AMAZONAS. PARÁ
E MARANHÃO
BAHIA
SERGIPE E
ALAGOAS
RIO G. NORTE
E CEARÁ
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
ESPÍRITO SANTO

GÁS ASSOCIADO

CONTINENTE

3.620
11.689

1.670

1.103

—
0.989

MAR

—
—

2.748

6.053
38.410

—
0,293

GÁS NÂO-ASSOCIADO

CONTINENTE

9.195
14.404

11.537

0.475
—
—

1.216

MAR

—
—

0,734

1.834
2.012
3.991

—

TOTAL

12.815
26.093

16689

9.465
40.422

3.991
2.498

TOTAL 19.071 47.504 36.827 8.571 111.973

Fome; PETROBRAS

A Petrobrás possuí em operação 10 unidades de processamento de gás natural
e uma unidade de processamento de condensado, capazes de processar 12,8 milnôes m3 dia
de gás. Além disso, três novas unidades estão previstas para operar a produção dos novos
campos descobertos: a do Amazonas, a de Urucu e de Guamaré-ll, no Rio Grande do Norte.

Pira escoar a produção de gás, interligando os centros de produção aos centros de
consumo, a Petrobrás possui uma rede instalada de gasodutos com cerca de 2.500 km conforme,
o quadro abaixo:
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13 2 REDES DE GASODUTOS DA PETROBRAS

ESTADO

CE

RN

RNPBPfc

AL

AL/SE

SE

SE BA

LOCALIZAÇÃO

CURIMÂ-FORTALEZA

UBARANA-GUAMARE

GUAMARECABO

PILAR-FURADO

FURADOROBALO

ROBALO-CARMÓPOLIS
CARMÓPOLIS-ATALAIA

ATALAIA-CATU

EXTENSÃO
(KM)

82

21,5

420

37

140

35
51

230

DIÂMETRO

16

26"

12"

14"

10"

12"
14

14"

CAPACIDADE
(MIL NP/DIA)

600

3.000

1.200

4.600

1.150

1.150
1.150

2.400

BA

ES

RJ

CATU-PÓLO
CANDEIAS-PÓLO
CANDEIAS-ARATU
ARATU-PÓLO

FAZENDA CEDRO
LAGOA PARADA
LAGOA PARDA-VITÓRIA
SÃO MATEUS-FAZ CEDRO

GAROUPA-B. DO FURADO
ENCHOVA-B. DO FURADO
ENCHOVA-CUBIÚNAS
B. DO FURADO-CABIÚNAS
CABIÚNAS-ARRAIAL DO CABO
CABIÚNAS-REDUC
CABIÚNAS-SILVA JARDIM-REDUC
REDUC-BELFOR ROXO
REDUC-VOLTA REDONDA
VOLTA FÊDONDA-SÃO PAULO

32
37
22
20

73
98
30

84
84

115
70
95

183
183

12
93

?°4

14
12"
12"
10'

6
8"
4"

12"
•12"

18"
18"
8

16"
20"

6"
18
22

1.400
1.000
1.170

800

500
500
80

2.700
2 700
5.000
5.400

500
5.000
7.200

100
1.600
3.000

Fonte PETROBRAS

O relatório do PLANGÁS, do subgrupo de Produção, editado em 1988, apresenta a pos-
sibilidade de ampliação de alguns sistemas existentes e relaciona os estudos para
construção de uma nova rede de 3.000 km de gasodutos, alguns desses, praticamente, concluí-
dos atualmente. Entre eles, está o sistema do Rio Grande do Norte, que irá escoar a produção
de gás, associado aos campos terrestres da área sul de Mossoró até a Estação de Compressores
de Guamaré, com investimento em US$ 30 milhões. O término deste gasoduto de 10" de diâmetro,
143 km de extensão e capacidade para transportar 700.000 m3 dia de gás, deveria acontecer
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até o primeiro trimestre de 1991. segundo a Divisão de Gás. do Departamento de Produção
da Petrobrás Para ampliar o sistema de escoamento de gás entre Alagoas e Sergipe tot
iniciado o projeto de um gasoduto de 140 km de extensão. 18 de diâmetro e capacidade
de 4.5 milhões de m dia, entre o Núcleo de Furado (AL) e Carmópolis (SE), mas a construção
foi paralisada com reinicio previsto para 1991. O investimento para o empreendimento está
em torno de USS 57 milhões

No Estado do Rio de Janeiro encontra-se em término de construção a complementação
do gasoduto Cabiúnas-Reduc. com 20 de diâmetro e 183 km de extensão. Os primeiros
120 km aíe Casimiro de Abreu já estão prontos e sua finalidade será a de aumentar a capacidade
de 6 milhões de m3 dia para 12 milhões de m3 dia neste trecho.

Ainda no Estado do Rio, encontra-se em estudo a construção de um gasoduto submarino
de 18 de diâmetro e 48 km de extensão, interligando a Plataforma Central de Garoupa ao
Sistema de Enchova. visando aumentar a capacidade de escoamento de gás natural do Pólo
Norte da Bacia de Campos em 5,5 milhões de m3 dia. Não existe, no entanto, a previsão
de instalação deste gasoduto, já que a produção de gás ainda não justifica o investimento.

Entre os novos projetos está o gasoduto Merluza-Cubatão. com investimento estimado
em US$ 70 milhões e capacidade para 2,5 milhões de m3 dia. O empreendimento terá 205
km de extensão e 16 de diâmetro.

Também em projeto, está o gasoduto Cubatão-São Paulo, com vazão de 2.5 milhões
m3 dia, comprimento de 42 km. 14" de diâmetro e investimento estimado em USS15 milhões.

Para o escoamento do gás a ser produzido no Alto Amazonas encontra-se em estudo
a construção do gasoduto Urucu-Manaus. com investimento estimado em USS 715 milhões.

1 4 DISPONIBILIDADE DE GÁS NA REGIÃO NORDESTE

Segundo as previsões do Plano de Ação no Setor de Petróleo — PASP da Petrobrás.
as disponibildades de gás natural na Região Nordeste poderiam em uma hipótese básica.
que considera as reservas atuais e uma hipótese moderada, de novas descobertas, apresenta-
rem-se segundo a tabela abaixo:

1 4.1 Disponibilidade de Gás Natural na Região Nordeste (KPM3 dia)

Ãnõ ~~~~~ 1991 1993 1995 1997

Volume disponível 10.512 16 583 21.029 21024

Fonie PETROBRÁS

Estes volumes agregam as produções dos estados da Bahia, Sergipe. Alagoas. Rio
Grande do Norte e Ceará e dependem da realização dos investimentos incluídos no referido
PASP que, segundo a Petrobrás, não tem sido efetivados nos níveis previstos, o que se espera
venha a defasar as previsões listadas, em cerca de dois anos.

As estimativas de evolução da demanda de gás no Nordeste, segundo as projeções
realizadas pelo Subgrupo de Distribuição de Gás Canalizado do PLANGÁS. mostraram, apesar
do otimismo nas avaliações apresentadas pelos diversos Estados da Região, os valores cons-
tantes a seguir:
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1.4.2 Estimativa de evolução da demanda da Gás
Natural da Região Nordeste
(am 10s NP/ dia)

50
6633

9
1

253

171
10924

26
1

540

MERCADO 1991 1995

Residencial
Industrial
Comercial
institucional
Transporte

TOTAL 6946 11662
fonmPSTROBRÁS

Observa-se na tabela 1.4 2 que as disponibilidades de gás na Região Nordeste
são muito superiores à demanda agregada prevista para o mesmo período, o que significa
que uma interligação das áreas de produção poderá suportar um desenvolvimento industrial
mais vigoroso e sugerir outras aplicações para o gás como, por exemplo, a geração termoelétrica
principalmente através da cogeração.

É interessante ressaltar que ao contrário da Região Nordeste, a Região Sudeste apre-
senta uma demanda muito superior às disponibilidades, o que pode estimular o direcionamento
do gás do Nordeste para ali, na medida que continua crescendo esse desbalanceamento entre
a demanda e as disponibilidades nas duas regiões. O transporte desse gás para o grande
mercado de São Paulo, por exemplo, pode ser viabilizado, seja através de gasodutos seja
utilizando o transporte criogênico do gás natural liqüefeito — GNL.

1.5. RESERVAS BAIANAS'

A Bahia é um dos estados que se encontram em melhor situação para desenvolver
um sistema de gás canalizado para distribuir o gás natural. É, no momento, o segundo produtor
desse energético, só perdendo para o Estado do Rio de Janeiro, e tende a manter essa posição
pelo menos até o ano de 1997, segundo projeções elaboradas pelo DEPRO/DIGÁS da Petrobrás
para o PLANGÁS,

A tabela a seguir mostra como deve evoluir a produção e a disponibilidade de gás
natural, para comercialização na Bahia.

Previsão dacenal de produção • utilização da gás natural para 1989/1997 na Bahia

Unidade mil m1/DlA

Produção total
Recebido da RPNE
Liqüefeito
Consumo interno
Injeção
Perdas
Disponível p/ vendas

1989

4237
642
187
352
942
198

3200

1990

5119
115
190
357

1026
150

3511

1991

6390
0

266
438
952
143

4591

1992

7041
500
308
511
908
131

5583

1993

7946
500
390
538
805
133

6520

1994

8549
500
33

580
845
136

7055

1995

8661
500
444
996
828
142

7151

1998

9040
500
474
626
801
149

7490

1997

9442
500
555
555
983
196

7341
Font» PETffOBRAS
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No que concerne ao consumo, o Estado foi pioneiro no uso industrial do gás natural
como combustível, iniciado na década de 40 com as descobertas de óleo e gás em seu subsolo.
Os primeiros fornecimentos destinaram-se às indútrias têxtil, cimenteira, cerâmica e outras
localizadas no Recôncavo.

Numa segunda etapa, a Petrobrás instalou no Estado, duas unidades de processamentos
de gás natural, sendo uma em Catu (1962) e outra em Candeias (1970), com o propósito
de aproveitar as frações nobres do gás natural (GLP e outros).

Em 1971, teve início no pats a utilização do gás natural como matéria-prima para
a produção de amônia e uréia, com a fábrica inaugurada pela Petrobrás, em Camaçarí

A implantação do Pólo Petroquímico do Nordeste, em 1978. contribuiu decisivamente
para o aumento do uso de gás natural no setor industrial, do Estado.

Em 1988, segundo a DIGAS/ PETROBRÁS. o cons >mo de gás na Bahia apresentou
a seguinte distribuição

Consumo de gás na Bahia (M3 / dia)

Combustível industrial 930.407
Petroquímica 266.014
Fertilizante 683.710
Redutor Siderúrgico 271.634
Automotivo 318

Total
2.152,083

Fontt.PETRO0RAS

O valor total do consumo registrado na Bahia em 1986 só foi inferior ao do Rio de
Janeiro, que alcançou o total de 2.450.000 rrí5/ dia, segundo aquela mesma fonte.

Apesar de expressivo, o consumo atual de gás na Bahia ocorre em apenas nove
indústrias, sete das quais, situadas em Camaçarí e duas no Centro Industrial de Aratu —
CIA.

Já existe, portanto, no Estado uma tradição no uso de gás natural o que certamente
contribuirá para facilitar a sua aceitação pelas demais indústrias e, acelerar a sua penetração
em outros mercados.

Com relação às reservas, em dezembro de 1989, a Petrobrás informou que as acumu-
lações totais de gás na Região de Produção da Bahia — RPBA eram de 26,77 bilhões de
rrf\ das quais 14,36 bilhões de gás não-associado. Com as descobertas, em 1987, dos campos
de Miranga Profundo e Jacufpe, foram adicionados quase 6 bilhões de metros cúbicos às
reservas do Estado. Recente avaliação do potencial petrolífero do Recôncavo acena com a
expectativa de um acréscimo de mais 25 bilhões de metros cúbicos, até 1997.

Na bacia de Tucano Sul que se encontra em novo estágio de exploração, com a
retomada dos trabalhos em 1987, prevê-se perfurar urr total de 48 poços exploratórios e incor-
porar 11 bilhões de metros cúbicos de gás nos próximos dez anos.

Há, ainda, a considerar-se a possibilidade de suprir-se a Bahia a partir das reservas
de Alagoas e Sergipe que são também expressivas, atingindo cerca de 16 bilhões de m3.

As reservas de Alagoas podem suportar uma significativa elevação das importações
baianas, previstas alcançarem 500.000 m3/dia em 1992, principalmente se for considerado
que o gasoduto de 14" de diâmetro que interliga Aracaju a Catu na Bahia está sendo subutilzado,
face à sua capacidade real ser superior a 2,5 milhões de m3/dia (com pressões de 70 e 20
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atm. nos pontos extremos das tubulações). Estações de compressão podem elevar em muito
a capacidade de transporte do referido gasoduto.

Os mapas apresentados a seguir mostram o? cnmpos de gás não associado e os campos
de óleo com zona(s) de gás associado na bacia do recôncavo, a bacia Sergipe-Alagoas, o
sistema de transporte e distribuição de Alagoas-Sergipe e Bahia, bem como o sistema de
escoamento de gás de Alagoas Sergipe-Bahia.
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CAPÍTULO — 2



2 — MERCADO DE GÁS NATURAL

21 SETOR INDUSTRIAL

Objetivando identificar o mercado potencial de energia que pode ser conquistado pelo
gas natural, nas regiões de maior concentração industrial do Estado, procedeu-se a analise
da demanda atual de energia do setor industrial e sua projeção tendo como horizonte o ano
2000. Foram consideradas como de interesse para a análise, as regiões CIA-NORTE. CIA-SUL.
CAMAÇARI E DINURB.

Para as projeções da demanda energética do segmento industrial das regiões acima,
adotou-se a metodologia desenvolvida pela ELETROBRAS em seu plano 2010. que consiste
em projetar a demanda atual de energia do setor industrial segundo o crescimento da economia,
através da utilização dos parâmetros PIB e elasticidade-renda do consumo de energia. Na
determinação destes parâmetros (evou-se em conta os cenários de crescimento da economia
baiana contemplados nos trabalhos: Tendências Sócio-Econômicas para o Estado da Bahia
1990-2010 e Tendências do Setor Industrial Baiano 1990-2010". Cabe destacar que estes
trabalhos, desenvolvidos por consultores especialmente contratados, estão inseridos no escopo
do Projeto de Cooperação Técnica entre a SETC e Comunidade Econômica Européia para
a implantação de uma sistemática de planejamento energético para o Estado da Bahia.

As projeções de consumo foram elaboradas para dois cenários de crescimento do
PIB — um otimista e outro conservador — admitindo-se que a evolução do setor industrial
se realizará segundo a atual estrutura de uso de energia tanto no Estado quanto nas regiões
de interesse.

Na determinação do mercado para o gás natural a filosofia adotada foi a de considerar
os volumes de gás natural consumidos atualmente e projetados para os anos de 1991 a 2000.
avaliar a parcela de mercado de energia que poderá ser conquistada peto gás natural através
da substituição dos atuais energéticos consumidos e creditando-se ainda ao gás natural os
acréscimos projetados na demanda desses energéticos.

A análise do perfil atual do consumo de energéticos passíveis de serem substituídos
pelo gás natural, nas regiões de estudo, mostrou que só os derivados de petróleo apresentam
valor de consumo suficiente para justificar a análise, sendo que a eletrotermia. a biomassa.
o carvão mineral e os outros energéticos passíveis de substituição, apresentam um consumo
desprezível no setor industrial

Para definir o nível em que se daria a substituição foram estabelecidos critérios técnico-e-
conômicos que consideram a dispersão das indústrias, dificuldades na conversão de equipa-
mentos e coeficientes de eficiência.

Este estudo divide-se basicamente em duas partes Inicialmente, constderou-se o consu-
mo energético global e o do setor industrial do país como um todo. elaborando-se os cenários
de evolução do PIB Nacional, no período 1991 2000. como também os coeficientes de elasticida-
de-renda do consumo dos energéticos estudados. Na segunda parte, efetuou-se o estudo
referente ao Estado da Bahia.
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2 1 1 METODOLOGIA DE PREVISÃO DA DEMANDA DE ENERGIA

No Brasa, o desenvolvimento econômico e social é tort» condicionatrer dos
de demanda de energia. Programas setoriais especttcos, Sederaisou estaduais, a novos projetos
am cartas areas estratégicas podem alterar substancialmente as necessidades energéticas
de uma determinada região.

Nas previsões de longo prazo a wnculaçao da demanda energébca ao crescimento
dos parâmetros macroeconõmcos é estabelocida através da relação etosfcturtade -renda pata
fórmula:

DE/E = r x <DRR)

onde: DE/E — é a taxa de evolução do cunsumo do energético;
DR/R — é a taxa de evolução da renda; e

z — é o coeficiente de elasticidade do consumo do energético.

Uma vez que ambos os parâmetros—consumo de energia e renda—podem apresentar
variações significativas em sua evolução, a relação entre eles pode fornecer irnportantes informa-
ções sobre a natureza do mercado.

É conveniente ressaltar que projeções de longo prazo nonroMmente embutem um fator
de imprecisão por vezes elevado mas, perfeitamente coerente com a natureza dinâmica do
planejamento energético. Entretanto, convém não esquecer que, mesmo no curto prazo, as
perspectivas de evolução da economia brasileira têm sido accnipanhadas de acentuado grau
de incertezas, em virtude do momento por que passa o país. e isto tem se refletido nas avaliações
elaboradas por diversos órgãos governamentais, constantemente revistas.

O perfil da demanda dos energéticos pode ser alterado sensivelmente, em particular
no médio e longo prazos, em face da implantação de programas de conservação de energia
e de uma possível mudança na estrutura do desenvolvimento industrial brasileiro que poderá
ser calcada em tecnologias menos intensivas no uso de energia. Entretanto, é conveniente
mencionar que no horizonte dos próximos 10 anos, 1991 a 2000, admite-se que não ocorrerão
sensíveis modificações estruturais no setor industrial.

Em função das diferenças sócio-econômtcas acentuadas entre as regiões do país e
da distribuição de recursos energéticos bastante irregular, procura-se adotar critérios simpKfica-
dores nas previsões de longo prazo que consistem em admitir hipóteses comuns quanto ao
crescimento global da economia e da população brasileira.

No curto prazo, o comportamento da demanda de energia a ser considerado deve
ser aquele constante nos programas de desenvolvimento das empresas responsáveis pela
distribuição de cada energético: ELETROBRÁS e suas subsidiárias, PETROBRÁS etc.

A análise da evolução da demanda energética orientada pela evolução da renda foi
realizada, no presente trabalho, no âmbito do segmento industrial porque este é o mercado
que movimenta os maiores volumes de energia (cerca de 40% da energia total consumida
no país em 1968).

Com relação à participação do PIB industrial na formação do PIB do Brasil deve-se
salientar que este tem se mantido constante ao longo dos dez últimos anos em tomo de
35%.

Com tal explicação pretende-se justificar a adoção de um comportamento para o seg-
mento industrial, na questão econômica, semelhante aos cenários que estão sendo previstos
para a evolução da economia brasileira.
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2 1 2 CENÁRIOS DA EVOLUÇÃO DO PIB NACIONAL

O BNDES e a Comissão Nacional de Energia, em conjunto com a ELETROBRAS
e a PETROBRAS, elaboraram algumas analises sobre o comportamento da economia brasileira
e perspectivas para os próximos anos. No momento, estas análises estão sendo reavaliadas
em virtude do desempenho da economia verificado nos últimos três anos e da nova orientação
impressa à política econômica do pais.

Nos estudos atualmente em revisão, a hipótese de crescimento econômico brasileiro
à taxas médias de 7.0% ao ano ate o ano 2000 trabalhada peic BNDES, que ja na época
foi criticada como excessivamente otimista, deverá sofrer apenas uma pequena redução, caindo
para 6.8°o ao ano. em média.

A PETROBRAS em seu Plano de Ação do Setor Petróleo — PASP — cue contempla
o planejamento da empresa para os próximos 10 anos admite uma expectativa de crescimento
da economia brasileira de 5.5°o ao ano,

Na Comissão Nacional de Energia — CNE — foram desenvolvidos estudos com a
participação de técnicos da prcpria CNE. da PETROBP'S. da ELETROBRAS e também do
BNDES. Tais estudos foram orientados para a composição de dois cenários de evolução da
economia brasileira: um otimista e outro conservador. Em caráter preliminar, as taxas médias
de crescimento do PIB que foram admitidas nos cenários formulados são de 5.9o o e 4.2°o
ao ano. A ELETROBRAS deverá, com base nestes estudos, reformular o seu plano 2010.
em particular, no horizonte de longo prazo.

Na Secretaria de Energia. Transporte e Corr jnicações. através da Coordenação de
Energia, foram desenvolvidos trabalhos, com a participação de consultores, no âmbito do projeto
de implantação de uma sistemática de planejamento energético para o Estado da Bahia, Nestes
trabalhos foram cotejados dois cenários de evolução para a economia nacional: um referencial
(otimista) e outro alternativo (conservador).

Os cenários previstos de evolução da economia brasileira ao longo dos próximos anos
são mostrados no quadro a seguir, cabendo ressaltar que alguns dados são ainda preliminares,
podendo sofrer alterações.

Quadro 2,1 Cenários para a Economia Brasileira (em %)

FONTE

BNDES
ELETROBRAS
PETROBRAS

CNE:
Otimista
Conservador

SETC-Ba
Otimista
Conservador

MÉDIA

7,0
5,9
5.5

5,9
4.2

4,0
1.0

1991

7.0
6.1
5.5

4.5
3.0

3,0
0.0

1992

7,0
6.1
5.5

4.5
3,5

3,0
0,0

1993

7,0
6,1
5,5

5.0
3.5

3.0
0,0

1994

7.0
e,i
5,5

5,5
4,0

3,0
0.0

1995

7.0
6.1
5.5

6.0
4.0

3,0
0,0

1996

7,0
5,8
5.5

6.5
4.5

5,0
2,0

1997

7.0
5.8
5.5

6.C
4.5

5.0
2.0

1998

7.0
5,8
5,5

7,0
5.0

5,0
2,0

1999

7.0
5.8
5,5

7.0
5.0

5,0
2.0

2000

7.0
5.8
5.5

7.0
5.0

5.0
2,0

Os penodcs de projeção considerados nos estudos referidos acima variam 'tgeiramente
de órgão para órgão: a CNE e o BNDES consideraram o período compreendido entre 1989
e 2000: a ELETROBRAS, no Plano 2010. considerou o período que vai de 1989 a 2010.
sendo que a partir de 1991 as projeções só diterem a cada cinco anos: o período de projeção
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da PETROBRÁS é de 1987 a 1997; finalmente, o período de projeção da SETC-Ba. é de 1990
a 2010. Neste trabalho adotou-se o período compreendido entre 1991 a 2000, recalculando-se
as médias geométricas.

Para efeito de avaliação é apresentado, no quadro a seguir, as taxas de evolução
do PIB industrial brasileiro no período 1976-1987.

Quadro 2 2 Evolução da Taxa do PIB Industrial Brasileiro — 1976/1987 (em %)

MÉDIA

4.7

1976

8,2

1977

7,8

1978

3.2

1979

10,4

1980

10,6

1981

-6.8

1982

1,4

1983

-7,5

1984

10.0

1985

8.7

1986

3.9

1987

5,3

1988

-2.2

OBS Os Valores Considerados são Aqueles Constantes do Quadro 2 4

Outros trabalhos estão sendo desenvolvidos objetivando elaborar o planejamento ener-
gético com a aplicação de modelos de análise da demanda global de energia, os quais consistem
em simular a evolução da demanda de energia no longo prazo, desagregando-se o consumo
de energia do país ou região por setor econômico (agricultura, indústria básica e não básica,
serviços, transportes, comercial, residencial e, eventualmente, subdivisões destes).

Existem duas ter tativas em curso de se aplicar essa linha metodológica. Uma delas
desenvolve-se no Departamento de Mercado da ELETROBRÁS e é centrada na adaptação
do MEDEE (Modele d Evolution de Ia Demande d'Energie), desenvolvido pelo IEJE (Institnt
Economique et Juridique de lEnergíe de Grenoble-França) e a outra, vem sendo realizada
por um grupo de trabalho constituído por técnicos do BNDES, PETROBRÁS e ELETROBRÁS
consistindo numa aplicação simplificada das idéias básicas do MEDEE.

Essa metodologia de planejamento energético, por seu requinte, exige uma quantidade
muito grande de informações e estatísticas, algumas inclusive nunca pesquisadas no país,
uma das razões pelas quais esses estudos ainda não se encontram concluídos.

2 1'.3 COMPORTAMENTO DO MERCADO ENERGÉTICO NO BRASIL

Para o estabelecimento dos coeficientes de elasticidade-renda do consumo energético,
necessários à projeção de demanda energética, 'oi analisado o comportamento histórico do
consumo de energia total e. particularmente, a evolução de cada tipo de energético divididos
em: energia elétrica, derivados de petróleo, biomassa e carvão mineral. A análise foi feita
considerando-se, separadamente, o consumo global do país e o consumo do setor industrial.

O Quadro 2.3. mostra os valores naconais correspondentes ao período 1970 1988,
bem como os números respectivos ao PIB brasileiro. De acordo com o referido Quadro, o
consumo de energia no Brasil, entre os anos de 1970 e 1988, apresentou um crescimento
médio geométrico anual da ordem de 4,84% enquanto o PIB evoluiu a taxas médias de 5,85%
ao ano, confirmando, desse modo, a dependência do desenvolvimento econômico em relação
ao consumo energético. No mesmo período a energia elétrica, os derivados de petróleo, a
biomassa e o carvão mineral apresentaram taxas geométricas médias de crescimento de 9,73%,
4,43%, 1.50% e 10,96% respectivamente, mostrando que, no período, houve forte alteração
no perfil da demanda de energéticos Com efeito, enquanto a participação da energia elétrica
no desenvolvimento r̂ o país passou de 16,37% em 1970 para 37,17% em 1988, a participação
da biomassa caiu d< 49.14% para 27,42%. Os derivados de petróleo, embora tenham mantido
sua participação acima dos 30%, tiveram um comportamento bastante instável, ao longo do
período, devido às crises internacionais do petróleo e às políticas internas de conservação
de energéticos. Vemos também que, no fim do período, o carvão passou a ter uma importância
maior na matriz energética principalmente em função do consumo industrial.
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A análise da evolução do parâmetro elasticidade-renda no período, mostrado no Quadro
2 3 aponta uma forte tendência à intensificação do uso da eletricidade e do carvão, principal-
mente naqueles anos em que houve uma queda muito acentuada no uso dos derivados de
petróleo. Tal comportamento se deve principalmente á política de preços dos energéticos que
fez com que os derivados de petróleo experimentassem um expressivo aumento em seus
preços enquanto que com a eletricidade e com o carvão ocorreu o contrário, estimulando
a substituição daqueles energéticos pela energia elétrica e. em maior proporção, pelo carvão
mineral. A intensificação do uso da eletricidade ocorreu principalmente na indústria, onde o
progresso da eletrificação deu-se não só pelo crescimento da produção de materiais altamente
eletro-intensivos. como o alumínio e o cloro, mas também pela introdução de tecnologias inten-
sivas em eletricidade no processo de sofisticação industrial como é o caso do setor eletrome
talúrgico.

Nas residências e no setor de serviços, a tendência é igualmente favorável à eletricidade.
Nos últimos anos observou-se uma forte difusão dos eletrodomésticos e o crescimento do
consumo de eletricidade a eles associado. Nos países desenvolvidos observa-se uma tendência
à saturação dos fatores acima referidos.

A política de substituição de derivados de petróleo provocou o desenvolvimento acele-
rado de outros energéticos, como o álcool e o carvão e até o surgimento de tarifas especiais
da energia elétrica — cerca de cinco vezes inferiores aos níveis normais — para incentivar
o seu uso para fins térmicos (EGTD — Energia Garantida por Tempo Determinado), que vigorou
de 1981 a 1986.

Também no domínio das biomassas ocorreu um processo de substituição de energéticos
sendo que aqui a lenha cedeu lugar para o bagaço de cana e o carvão vegetal. Com efeito,
se no início do período (1970) o consumo da lenha, do bagaço de cana e do carvão vegetal
correspondiam a 28.326, 3.091 é 1.551 (em 10* tEP) respectivamente, no final do período
(em 1988) estes valores eram, respectivamente, 17.847 , 11.784 e 6.538 (em 10* tEP) o que
corresponde a uma queda de 36,99% no consumo da lenha e a um acréscimo de 281,24%
e 321,53o* nos consumos do bagaço de cana e do carvão vegetal. Se levarmos em conta
que a oferta interna de derivados de cana de açúcar sofreu um aumento, no período considerado,
de 321% podemos concluir que o processo de substituição acima ainda não está concluído,
pelo menos no que diz respeito ao bagaço de cana.

2 14 CONSUMO INDUSTRIAL DE ENERGIA NO BRASIL

No Quadro 2 4. mostrado adiante, sâo apresentadas as evoluções do consumo indus-
trial energético e do PIB no Brasil, Uma análise rápida deste quadro mostra que o PIB
do setor apresentou uma taxa geométrica média de crescimento no período compreendido
entre 1970 e 1988 de 6,24%, um pouco superior à taxa média apresentada pelo PIB global
no mesmo período. O PIB industrial, em 1988, contribuiu com cerca de 34% na formação
do PIB global sendo que, como foi mencionado acima, este valor se manteve mais ou menos
constante em todo o período.

O Quadro 2 4 mostra, ainda, que ao setor industrial foi destinado, em 1988, cerca
de 43% da demanda total de energia do país. indicando, assim, uma diferença entre a participação
no PIB e a participação no consumo energético do setor. Esta diferença se explica pelos
motivos apontados anteriormente referentes à instalação de indústrias eletro-intensivas e à
crescente urbanização do país. Convém notar ainda que, em 1970, a participação do setor
industrial no consumo global de energia correspondeu a 31%, enquanto que o PIB industrial
ficou em 32% do PIB global.
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QUADRO 2 3 EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL OE ENERGIA E OO PRODUTO INTERNO BRUTO (BRASIL) - PERÍODO 1970/IMt

ANOS TOTAL VARIAÇÃO EE (1) VARIAÇÃO DP (2) VARIAÇÃO MO (3) VARIAÇÃO ÇH (4) VARIAÇÃO PM (S) VARIAÇÃO
HPtEP (%) «PtEP <%) lOPtEP (%) 10* tEP (%) 10»t6P (%> 10* CrS (%>

EUSTICIOAOES
:(TOTAL) :(ÊE) :(DP> :(CM)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

67567
72632
77204
84167

89578
93497
99891

104110
110764
118012
121961
118891
121467
124687
133175
140717
148667
155457
1582S6

7,60

5.88

5,71

0.97

5.03

3.99

4.84

11064
.3005

14453
16448
18370
20257

22990
25709
28677
32166
35614
36611
38711
41584
46152
50058
54025
55614
58830

14.13

11.81

11.85

6.37

8,95

5.53

9.73

14404
16S76
18446
22153
24994
26907
30833
32164
35195
37672
38064
34655
34007
31577
31424
32934
35559
37861
38860

:5.43

11,65

6.91

-3.35

•1.06

7.67

5.67

32968
32944
33212
32929
32933
32408
31900
32230
31322
31698
32429
32451
32458
34457
36935
37144
35499
34097
36169

-0,04 1176 3.87 5,50 12.40 0.61 1.14 1.24 0,00 0,31
1159 6.12
1250 6.86

-1.05 1318 13,46 7.81 8.01 0.73 1.47 1.45 0.13 1,68
1388 8,52
1693 0.97

•0.21 1925 17.73 9,84 5,55 1.03 2.14 1.25 -0,04 3,59
2594 10,30
2829 10.79

0,79 3304 7.26 11.57 2.23 0.44 2.86 -1.50 0.35 3,26
3636 12,63
3450 12.23

4,60 4077 15,82 12,36 3,64 1,38 2.46 -0.29 126 4.35
4765 12.01
5736 12.69

-0.88 6334 6.11 13.76 3.60 1.11 1.54 1,58 -0,24 1.70
6526 14.86
7114 15.30

0.52 7568 10.90 15,30 5.85 0,83 1.66 0,97 0.09 1,86

(1) Energia Elétrica
(2) Derivados de Petróleo-—nio inch* gasoèrm e natta
(3) Bnmassa = lenha * carvão vegetai -V bagaço
(4) Cwiokhneral = carvão vapor + coque de carvão mineral
(5) Produto Interno Bruto a preços de I960
FONTE BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL — MMC 198» 1969
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197»

1980
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68150
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1135

1239

1316
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1592
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It.02

176

2.00

2.24
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3.16

3.44
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3 6 3
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450
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5.0B

535

5.23
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7.13

148

343

2.27

6.24

0.74 VOS 1.16 0.24 0.33

093 1.36 1 13 0.20 1,38

120 184 087 0.28 2.77

0 45 3 13 -9 64 5.43 4 93

2.12 3. rs -3.38 2.39 4.64

2 08 2.26 3.10 0 49 2.71

107 163 0.29 0.65 1.77
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Como resultado da política de substituição de derivados de petróleo na indústria vemos
que, no período, ocorreu uma queda no consumo destes energéticos. Como podemos ver
no quadro em questão, no período compreendido entre 1979 e 1984, portanto após o segundo
choque do petróleo, o consumo de derivados de petróleo caiu a uma taxa geométrica média
de -15,30% ao ano, sendo que em 1979 o consumo de derivados de petróleo pelo setor
industrial atingiu seu valor máximo. A partir de 1984, quando o consumo atingiu seu valor
mínimo, houve uma pequena recuperação, após o término das tarifas especiais de energia
elétrica (EGTD).
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O Quadro 2 4 mostra também que os derivados de petróleo, no setor industrial, forarr.
fortemente substituídos pela biomassa cujo consumo sofreu um incremento considerável no
período entre 1979 e 1985. levando a taxa geométrica média do período 1970 1988 a um
valor de 4,06°o ao ano.

Vemos, assim, que o consumo global de energia do setor industrial que, em 1970,
representava 31,35% do consumo global brasileiro em 1988, passou a representar 43,07%
daquele total. O aumento da participação do setor industriai no consumo global deve-se a
um forte aumento do consumo de energia elétrica pelo setor, que passou de 8.38%, em 1970,
a 20,52%, em 1988, um aumento na taxa, portanto, de 144.87%. A taxa de consumo de
derivado de petróleo, ao contrário, caiu em 23.49%, passando de 8,47%. em 1970. para 6,48%
em 1968. No que se refere à biomassa. quando comparados os anos de 1970 e 1988, a
participação no consumo global praticamente não se alterou passando de 12,77% em 1970.
para 11,16% em 1988.

2 1 5 ELASTICIDADE-RENDA DO CONSUMO DE ENERGIA

Devido às peculiaridades de cada energético com respeito ao seu mercado, fontes
de suprimento e política de planejamento procurou-se avaliar o comportamento da demanda
de energia pela observação do desempenho dos principais energéticos agrupados ou não.
Assim, neste trabalho, considera-se separadamente a energia elétrica, os derivados de petróleo
que agrupam o óleo diesel. o óleo combustível, o GLP e o querosene e, a biomassa, composta
de lenha, bagaço de cana e carvão vegetal.

Para a energia elétrica adota-se a evolução do coeficiente de elasticidade-renda do
consumo de eletricidade que a ELETROBRÁS considera no seu Plano 2010.

Segundo análise desta empresa, os fatores que provocaram o grande aumento desta
elasticidade, no período de 1975 a 1985. desapareceram em 1990 e ela passou a assumir
valores pouco inferiores ao observado no início dos anos setenta. Esta queda pode ser atribuída
a uma maior maturação da economia brasileira, a diminuições de consumo resultantes dos
aumentos tarifários previsto e ao estabelecimento de políticas de conservação de energia.

Sobre o comportamento decrescente da elasticidade ao longo do período considerado,
apesar de\ se acreditar que esta é uma tendência natural, existem dúvidas quanto ao ritmo
em que ela se dará. A hipótese adotada pressupõe a ocorrência simultânea de uma perda
de peso relativa dos setores industriais no consumo de energia elétrica aliada a uma tendência
de saturação dos consumos residencial e do setor de serviços, bem como, a uma efetiva
implantação dos programas de conservação de energia. O Quadro abaixo, mostra a evolução
do coeficiente de elastícidade-renda adotada pela ELETROBRÁS juntamente com a série histó-
rica recente considerada por aquela empresa.

Quadro 2 5 — Elasticidade-Renda do Consumo de Energia Elétrica

1995 2000 2000 2005 2005 2010
0.93 0.93 0,91

Fome ELETROBRÁS - PLANO 2010

A PETROBRÁS em seu plano de Ação do Setor Petróleo — PASP — adota para
o período de 1987 a 1997, uma elasticidade-renda do consumo de derivados de petróleo igual
a 0,6, coerente com o comportamento histórico da demanda destes no país, no período 1975
a 1980. Entretanto, para chegar a este resultado, a empresa indiretamente admite, para as
outras alternativas energéticas, um crescimento semelhante ou superior aos níveis atuais, quando
se conhece a impossibilidade do país em sustentar essas taxas de evolução das alternativas
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energéticas, e mesmo da eletricidade, em função dos investimentos exigidos.
Por outro lado, a avaliação da empresa foi construída para o universo dos derivados

de petróleo globalmente, do qual o mais expressivo é o óleo díesel Entretanto, para o fim
aqui analisado, que è a proteção do consumo industrial de derivados, é o óleo combustível,
o energético relevante

Ao analisar o Quadro 2.4, que fornece uma visão do comportamento do consumo
industrial de energia do pais nos últimos 19 anos, constata-se um crescimento substancial
no consumo de outros energéticos como o gás de coqueria. o gás de carvão mineral e o
carvão vapor. Observa-se, assim, que o bagaço de cana, o gás de coqueria. o gás de carvão
mineral e o carvão vapor são os energéticos principais, além da eletricidade, na acomodação
do espaço preenchido pelos derivados de petróleo e. dependendo dos fatores econômicos,
e até políticos, podem determinar uma redução ou crescimento do consumo destes.

Assim, devido a dificuldade de estabelecer parâmetros de elastiddade-renda para os
derivados e demais energéticos, isoladamente, tanto para a energia global quanto para o setor
industrial, procurou-se analisar o comportamento conjunto de tais energéticos separando-os
tão somente da eletricidade, principalmente porque o fornecimento de calor é um espaço natural
para o gás natural. Desta maneira, com o objetivo de estabelecer uma elasticidade-renda
para este conjunto, agrupou-se as demandas de derivados de petróleo e das outras alternativas
energéticas O Quadro 2 6. mostra este agrupamento

A partir da analise do Quadro 2 6 vemos que. emoora a elasticidade do grupo energé-
tico considerado no ultimo período (1985 a 1988) tenha sido elevada, pnncipalmenle,
por uma retração do consumo de eletricidade, é provável que seu desempenho nos próximos
anos não se dê de forma semelhante. A ELETROBRÁS projeta para seu mercado uma elastidda-
de-renda bem superior a verificada nesse último período, que deverá provocar, então, uma
redução do mesmo parâmetro para o grupo energético ora analisado.

Quadro 2 6 Evolução de Consumo Industrial de Energia e do Produto Interno Bruto (Brasil)
— Período 1970 1988

Anos

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Total
10MEP

21182
23201
25330
28445
31014
32964
36848
40847
43686
47104
50561
47009
48059
49838
55648
59338
63421
66150
68155

11) Enprqia FJrtric)
í2) Detivaóos üe Pftroifo
i3> Produto hremo Bruto j
Fonfp BAÍA
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(•/.)

10.33

9,01
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0,67

7,28

4.73

6.71
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32478

Cénnp Mini

uiHlt ,< 'up')

Variação Outros (2> Variação
<%)

14.75

13.10

13,15

4.63

10.81

5.13

10.19

10' tEP

15518
16735
17991
19886
21288
22249
24467
26874
27874
29170
30649
27266
27518
27932
30363
31386
33092
35627
35677

CA)

862

7.15

6.04

-192

4.48

4,36

4.73

F ClXJUP'vl

PIB (3)
iCCrS

1.76
2,00
2.24
2.61
2.97
3,18
3,44
3.51
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423
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14.04

9.64

7.13

1 48

3.43

2.27

6.24

do

Elasticidade*
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0.74

0,93

1.20

0.45

2.12

2.08

1.08

(EE)

1,05

1 36

1 84

3.13

3.15

2.26

1.63

: (Outros)

0.61

0.74

0.85

-1.30

1.31

1.92

0.76
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Por outro lado. o coeficiente de elasticidade-renda mais baixo apresentado pelo grupo
energético fot no período de 1979 a 1982 quando o consumo de eletricidade estava sendo
estimulado pela EGTD Há ainda que se considerar que para o período total de 1970 1988
a elasticidade-renda encontrada para o grupo é de 0.76

Diante de tais considerações, admitir um fator 0 8 para correlacionar o crescimento
industrial brasileiro, expresso pelo PIB. e a evolução do seu consumo de energia, excluindo
a eletricidade, parece coerente. Evidentemente, devemos considerar que o crescimento industrial
se realizará com a mesma estrutura de uso do setor energético atual Assim, adotaremos
a premissa que. pelo menos até «o ano 2000. o coeficiente de elasticidade-renda do grupo
energético considerado se situará em torno de 0.8 A longo prazo é esperada uma redução
neste parâmetro, principalmente, pela introdução de nov>s tecnologias industriais e pela imple-
mentação de programas de conservação.

2 1 6 PROJEÇÃO DA DEMANDA INDUSTRIAL DE ENERGIA

A projeção da demanda industrial de energia elétrica foi realizada adotando-se a evolução
do coeficiente de elastiadade-renda do consumo de eletricidade mostrada no Quadro 2 5
e os cenários para o PIB mostrados no Quadro 2 1, admitindo-se os cenários da SETC-BA
Deste modo supõe-se que as taxas de crescimento do consumo de energia elétrica pela
industria ate o final do século evoluirão de acordo com o Uuadro mostrado a seguir

QUADRO 2 7 Evolução das Taxas de Crescimento do Consumo de Energia Elétrica Bahia
1991 2000 {%)

CENÁRIOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000

Otimista 3.1 3 1 3.1 3.1 3 1 4.7 4.7 4.7 4,7 6.5
Conservador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 19 1.9 1.9 4.6

Para se determinar as projeções da demanda de energia elétrica na industria e preciso
•azer drstmção entre a demanda de energia firme e aquela que e utilizada, ocasionalmente,
como resposta a programas que oferecem tarifas subsidiadas, como e o caso do mercado
de eletrotermia

O mercado de eletrotermia acha-se hoje incorporado ao mercado de energia firme
No entanto, a tendência e de regressão desta modalidade de utilização da enerqia na industria.
Ao se proceder a uma analise corretiva nas estimativas do consumo de energia elétrica é preciso
considerar que por eletrotermia — utilização da eletricidade na geração de calor — entende-se
não somente aquela denominada eletrotermia cie substituição, fruto da política de diminuição
do consumo de derivados de petróleo na mdust.ia. como também aquela proveniente da cres-
cente sofisticação industrial e que. em certas situações especificas, torna-se bastante interes-
sante como por exemplo, na utilização de fornos elétricos na produção de aço. Esta ultima
modalidade, que tem facilitado a penetração cte processos eletrotermicos. e ditai de ser substi-
tuída ou adaptada para o emprego de outros energet'cos. principalmente, se estes forem polui-
dores.

O estimulo a utilização da energia elétrica para fins térmicos na industria inioou-sf?
em 1981, quando o pais encontrou-se, por um lado com capacidade ociosa de energia eletnca
e por outro com a necessidade premente de redução do consumo de petróleo A criação
de uma tarifa chamada Energia Garantida por Tempo Determinado EGTD cmco vezes
inferior aos preços normais foi o meio que proporcionou a substituição de derivados de petróleo
na industria
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O auge do consumo de eletricidade para a eletrotermia se deu em 1985. quando
alcançou cerca de 12 TWh. correspondentes a 7.0°o das vendas das concessionárias brasileiras
A partir de 1986. quando a EGTD terminou, esperava-se uma conversão ou substituição de
equipamentos em grande quantidade para a utilização de óleo combustível, gás natural ou
qualquer outro energético, o que não vem ocorrendo nas proporções estimadas em virtude,
principalmente, de que:

— existem industrias cujos equipamentos eletrotérmicos náo podem ser substituídos
e que permanecerão utilizando eletricidade à tarifa normal:

— as indústrias situadas em regiões urbanas onde existam controles rígidos antipo-
luiçào. dificilmente deixarão de utilizar eletricidade, a menos que possam contar
com o gás natural:

— nas industrias em que a demanda, no horário de ponta, pode ser dimensionada,
a utilização da tarifa horasazonal pode continuar justificando a eletrotermia.

O consumo industrial de energia elétrica para fins térmicos, em 1988. totalizou 4.031
TWh.

Em períodos hidrológicos favoráveis é oferecida a tarifa ETST (Energia Temporária
para Substituição Térmica) que. embora possa continuar existindo durante certa época do
ano. pode ter sua oferta reduzida devido aos constrangimentos por que passa o setor elétrico.
As industrias tém utilizado a ETST para eietrotermia. embora não seia conveniente se contar
com ela para fins de planejamento energético por se tratar de energia temporária

Convém explicar que a tarifa EGTD. extinta em 1986. ainda foi praticada em 1988.
apenas por uma questão de acerto de contas entre as concessionárias de energia elétrica
e a industria. De qualquer maneira, o consumo quantificado para a Bahia em 1988 foi apenas
na modalidade ETST

Como no momento da elaboração deste trabalho, não estavam disponíveis os dados
do nível em que se deu a incorporação das cargas industriais de EGTD ao mercado de energia
firme, optou-se por considerar como eletrotermia apenas o montante verificado de ETST na
Bahia em 1988

Assim, a projeção da demanda de eletrotermia. para os próximos anos foi elaborada
segundo os critérios adotados para o crescimento do consumo de derivados de petróleo visto
que se configura em um espaço do óleo combustível, por conseqüência, num mercado potencial
para o gas natural Na verdade, e de se esperar que. em função da presença do gás natural
em regiões urbanas, onde se localizam certas industrias e nas quais existem rígidos controles
antipoluiçâo seja conquistada uma parcela de energia usada para fins térmicos e que foi incorpo-
rada ao mercado de energia firme, portanto, não computada no montante representado pelas
tarifas EGTD e ETST em 1988.

Em resumo ao pro.efarmos o consumo de energia elétrica usaremos as taxas contidas
no Quadro 2 7 acima para as pro;ecoes do mercado de energia firmo O mercado de eletrotermia
sera pro.etaao com a a:uc:a das taxas obtidas para o mercado de derivados de petróleo que
passamos a estudar A pro.ecao do consumo dos energéticos derivados de petróleo • biomassa

carvão mmera! em termos globais para o penodo 1991 2000 devera ser feita segundo
as taxas obtidas com a a.ucia do Quadro 2 i cue da a previsão cie evolução do PIB ladmite-se
os cenanos da SETC-BAi Para a eiastiCidaoe-renaa do consumo do grupo de energéticos
consideracios adota-se o valor de 0 8 como ;a defmiao Com isto as taxas de crescimento
cio consumo inciustna! cie energia excluída a eletricidade previstas para o período 1990 2000
assumiriam os valores mostrados no duadro a seguir
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Quadro 2.8 Taxas de Crescimento do Consumo Industrial de Fnergia
(Excluindo a Eletricidade) (%)

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

2.4
0.0

1992

2.4
0,0

1993

2,4
0,0

1994

2.4
0.0

1995

2.4
0,0

1996

4.0
1,6

1997

4,0
1,6

1998

4,0
1.6

1999

4,0
1,6

2000

4.0
1.6

Para determinar em separado a previsão de demanda de cada um dos energéticos
agrupados admite-se que as biomassas + carvão mineral evoluiriam, na hipótese otimista,
a taxas de 3% ao ano, conforme o comportamento nos três últimos anos, até o ano 2000.
No caso conservador, admitiu-se a evolução do consumo desse grupo de energéticos a uma
taxa de 2,0% ao ano até o ano 2000.

Estas taxas de crescimento para a biomassa e o carvão podem ser consideradas
perspectivas arrojadas para o comportamento de tais energéticos, já que o preço da lenha
tem sido elevado e o carvão tem sofrido pressões de ordem ambiental.

2 17 EVOLUÇÃO DA TAXA DO PIB INDUSTRIAL BAIANO — 1976/1988

Em 1988 o setor industriai baiano movimentou cerca de 36% da energia total consumida
no Estado. A partir de 198Ô o PIB do Estado da Bahia tem evoluído a taxas superiores às
observadas na evolução do PIB nacional. Por outro lado. as peculiaridades baianas que, nos
próximos anos. envolvem a previsão de investimentos de peso na ampliação do pólo petroquí-
mico, na expansão da capacidade de refino de petróleo, assim como. na implantação de unidades
produtoras de celulose e projetos agropecuários de grande vulto, na região oeste do Estado,
provavelmente garantirão taxas elevadas de crescimento nesta década. Lembremos que o
PIB do Estado da Bahia apresentou, em 1988, uma evolução positiva de 1,8%, invertendo-se,
ainda que parcialmente, o comportamento verificado em 1987, quando se havia registrado
uma queda de -3,3%. De todo modo, desempenho global significatiivamente melhor que o
do ano anterior e. também, melhor que o nacional, uma vez que o PIB brasileiro declinou
0,3% em 1988.

Devemos, contudo, ressaltar que as razões dessas diferenças estão intimamente ligadas
ao crescimento acentuado da produção agropecuária sendo que para o total da indústria de
transformação houve uma desaceleração do primeiro para o segundo semestre de 1988. o
que resultou numa taxa anual negativa, estimada de -1,5%, para o setor. Esta queda só não
foi mais acentuada em virtude do grande peso, no conjunto da indústria baiana, de segmentos
que têm no mercado externo um canal de escoamento para parte significativa de sua produção,
como é o caso da petroquímica.

No Quadro a seguir são apresentadas as taxas de evolução do PIB global e industrial
baiano no período de 1976 a 1988.

Quadro 2.9 Evolução das Taxas dos PIB Global e Industrial Baiano —1976/1988 (%)

MÉDIA 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

PIB global:
5.0 7,8 8,4 11,3 10,0 10,9 1,0 5,0 2,1 2,3 8,9 0,4 -3,3 1,8

PIB industrial:
9.1 1,2 32,0 12,9 29,4 23,9 -1,7 -2,1 13,0 6,1 5,6 5,5 1,5 -1,5

Fonte Centro de Estatísticas e informações — CEi SEPLANTSC
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Tomando por base o recente trabalho "Tendências do Setor Industrial Baiano . desen-
volvido pela SETC através de consultores contratados e que teve o obietivo de analisar as
principais tendências da industrialização na Bahia e quais as perspectivas de desempenho
de seus setores mais dinâmicos, adotou-se para a evolução do PIB industrial baiano os valores
mostrados no Quadro 210

Quadro 2.10 Cenários considerados para a evolução do PIB baiano até o ano 2000

CENÁRIO

Otimista
Conservador

MÉDIA

4.1
3.1

1991

2.0
1.0

1992

2.0
1.0

1993

2.0
1.0

1994

5.0
4.0

1995

5.0
4.0

1996

5.0
4.0

1997

5.0
4.0

1998

5,0
4.0

1999

5.0
4,0

2000

5,0
4,0

2 1 8 — Demanda Atual de Energia no Setor Industrial do Estado da Bahia

O Quadro abaixo, fornece uma síntese do perfil da demanda de energéticos pelo setor
industrial do Estado da Bahia no ano de 1988.

Quadro 2.11 Demanda de Energia do Setor Industrial Bahia — 1988

Energético Consumo (10* tEP) %

Eletricidade (Total)
Derivados de Petróleo
Biomassa
Gás Natural
Carvão Mineral (1)

2168
1609
504
336

20

46.10
34,20
10.70
7.20
1.70

TOTAL 4700 100,00

Fonte Sistema Energético Baiano Estatísticas e Balanço Energético —
lU Incluiu coque de carvão e outras fontes primarias

Observa-se, por este quadro, que a demanda de energia elétrica pelo setor industrial
do Estado, em 1988. representou quase a metade do consumo de energéticos. No valor do
consumo de eletricidade está embutida a parcela de eletrotermia. pois não há registro sobre
o consumo desta modalidade de energia. No entanto, pode-se afirmar que, em relação ao
total, a parcela do consumo em eletrotermia é desprezível.

O quadro 2.11 mostra, ainda, que o consumo de dervados de petróleo, nesse mesmo
ano, foi de cerca de 1 3 do totaf dos energéticos consumidos e apresentou o seguinte perfil:

Quadro 2.12 Consumo de Derivados de Petróleo Setor Industrial Bahia —1988

Derivado de
Petróleo

Consumo
(10? tEP)

50
18

955
1

585

%

3.11
1.12

59,35
0,06

36,36

Óleo Diesel
GLP
Óleo Combustível
Querosene
Out. Fontes Secundárias (1)

TOTAL 1609 100,00

Fontes: Sistema Energético Baiano Estatísticas e Balanço Energético — L489
11) Consumo de gas combustível oriundo do processamento da nafta na central de materwpnmas õa COPENE
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A biomassa consumida pelo setor em todo o Estado constituiu-se, principalmente, de
tenha, bagaço de cana e carvão vegetal O bagaço de cana. cerca de 25x10' tEP ê consumido
principalmente nas próprias destilarias que. diga-se de passagem, se situam todas fora das
regiões de estudo O consumo de lenha, estimado em 314x10"* tEP. é bastante atumtzado
sendo que as pequenas industrias de alimentos e bebidas e as pequenas cerâmicas, espalhadas
por todo o Es'ado. são as responsáveis pela totalidade do consumo O carvão vegetal (165x103

tEP) é usado, principalmente, pelas indústrias de ferro-tigas. das quais as maiores consumidoras
sào a FERBASA, em Pojuca. e a SIBRA. em Simões Filho, das quais, a primeira, localiza-se
fora da região de interesse. De acordo com o trabalho A Criação de uma Companhia de
Gás na Bahia . de fevereiro de 1987. o consumo de biomassa è praticamente nulo na área
de abrangência do trabalho.

Quanto ao carvão mineral, a única consumidora é uma empresa produtora de cimento
(COCISA) que registrou em 1988 um consumo de 20x103 tEP

Assim, de acordo com as considerações acima, podemos admitir que os derivados
de petróleo constituem, no caso do Estado da Bahia, os únicos energéticos passíveis de serem
substituídos pelo gás natural. Deste modo. adotou-se como coeficiente de elasticidade-renda
para os derivados de petróleo o valor de 0.8. como consta do Plano de Ação do Setor Petróleo,
da PETROBRÁS. Então, utilizando-se as taxas de evolução do PIB baiano, mostradas no
Quadro 2.10. podemos calcular as taxas da evolução do consumo de derivados de petróleo
no Estado, do ano de 1991 até o ano 2000. Estes valores são apresentados no Quadro abaixo.

Quadro 2.13 Taxas de crescimento do consumo industrial de derivados de petróleo no
Estado da Bahia (%)

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

MÉDIA

3.3
2.5

1991

1,6
0,8

1992

1.6
0.8

1993

1.6
0.8

1994

4.0
3,2

1995

4.0
3.2

1996

4,0
3,2

1997

4.0
3.2

1998

4,0
3.2

1999

4.0
3.2

3000

4.0
3.2

Considerando-se, agora, o consumo global de derivados de petróleo em 1990 igual
ao consumo de 1988. isto é igual a 1609x103 tEP, como mostra o Quadro 2.11, obtemos
o Quadro 2.14 que apresenta as projeções de demanda de derivados de'petróleo pelo setor
industrial no Estado da Bahia

Quadro 2.14 Projeções da Demanda de Derivados de Petróleo pelo Setor Industrial no
Estado da Bahia 103 tEP

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

1635
1622

1992

1661
1635

1993

1687
1648

1994

1755
1701

1995

1825
1755

1996

1898
1811

1997

1974
1869

1998

2053
1929

1999

2135
1991

2000

2221
2054

No que se refere ao gás natural verificamos, de acordo com o Quadro 2.11. que
o seu consumo representou cerca de 7,20% da demanda de energia do setor em 1988. Entretanto,
cabe destacar, que além do consumo para finalidades energéticas, o gás natural é utilizado
como matéria-prima para importantes segmentos da indústria petroquímica.

Assim, com as taxas de evolução do PIB industrial baiano apresentadas no Quadro
2.10, utilizando-se como coeficiente de elasticidade — renda o mesmo valor adotado para
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os derivados de petróleo e considerando o consumo final de gás natural em 1990 igual ao
consumo de 1988, isto é, i.0i9x103tEP (incluindo-se a parcela de gás natural utilizado como
matéria-prima, pela indústria petroquímica que representa cerca de 39.3% do total demandado)
estabeleceu-se a projeção da demanda de gás natural no segmento industrial para o período
1991 a 2000. Os valores são mostrados no quadro a seguir:

Ouadro2.i5 Projeção da Demanda de Gás Natural peto Setor Industrial no Estado da Ba-
hia UPtEP

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

1035
1027

1992

1052
1035

1993

1069
1044

1994

1111
1077

1995

1156
1112

1996

1202
1147

1997

1250
1184

1996

1300
1222

1999

1352
1261

2000

1406
1301

Finalmente, com os valores obtidos nos quadros apresentados acima, pode-se deter-
minar o mercado potencial de gás natural no segmento industrial do Estado. Isto é feito adkãonan-
do-se à projeção da demanda deste energético (Quadro 2.15) a projeção da demanda de
derivados de petróleo (Quadro 2.14). Considerando-se que:

1 tEP = 10800x1 (Pkcal

e que o poder catorifico do gás natural é igual a 9850 kcal/m3, obtemos que 1 tEP = 1096m3

de gás natural e, conseqüentemente, que

1 tEP ano = 3m3 de GN dia.

Quadro 2.16 Projeção do Mercado Potencial d» Gás Natural no Setor Industrial no Esta-
do da Bahia

103 m* dia

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

8010
7947

1992

8139
8010

1993

8268
8076

1994

8590
8334

1995

8943
8601

1996

9300
8874

1997

9672
9159

1998

10059
9453

1999

10461
9756

2000

10881
10065

21.9 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MERCADO CONQUISTÁVEL PELO GÁS NATURAL

O procedimento adotado para a avaliação da demanda de energia no segmento industriai
nos próximos anos, baseado na projeção do atual perfil de consumo e supondo, por simplificação,
o crescimento industrial baseado na mesma estrutura de uso da energia, foi fundamentado
na concepção de se projetar uma necessidade energética, isto é, um espaço a ser preenchido
por determinada forma de energia.dependendo de suas disponibilidades futuras, de seu preço,
das condições ambientais, da conveniência para o país em utilizá-la etc. Assim, uma vez identifi-
cados os espaços, cumpre verificar onde o gás natural pode estar presente.

A filosofia de avaliação do mercado potencial para o gás natural, no setor considerado
no presente estudo, consistiu em se estabelecer qual a fração de mercado conquístável pelo
gás sob o prisma técnico e econômico. Para isto adotou-se os seguintes critérios:
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Inicialmente, procurou-se identificar os eixos regiões do Estado com concentração de
consumo de derivados de petróleo que justificassem a distnbuiçao do gás natural. De acordo
com o trabalho A Criação de uma Companhia de Gás na Bahia . de fevereiro de 1987, estas
regiões seriam: Camaçari, CtA-SUL, CIA-NORTE e DMURB. De acordo com este mesmo
relatório estas regiões consumiram em 1962 as seguintes quantidades de derivados de petróleo:

CAMAÇARI —
CIA SUL -
CIA-NORTE -
DrNURB -

TOTAL — 1014x10? tEP — 100,00%

Por outro lado, de acordo com o SISTEMA ENERGÉTICO BAIANO . publicado pela
SETC-BA, a evolução do consumo de derivados de petróleo, no setor industrial da Bahia,
no período 1979 a 1988 apresentou os seguintes dados:

Quadro 217 Evolução do Consumo de Derivados de Petróleo
Setor Industriai - Bahia 1979/1988 101 tEP

788x10* tEP —
107x10? tEP —
99x10? tEP —
20x10? tEP -

77,72%
10,55%
9.76%
1.97%

1979

1135

1980

1545

1981

1311

1982

1489

1983

1367

1984

1363

1985

1408

1986

1522

1987

1316

1988

1609

form Sistema Energético Baiano: estatísticas e Balance Energético — 1999

Vemos, assim, que as quatro regiões consideradas foram responsáveis pelo consumo
de 68,10% de todo o volume de derivados de petróleo consumido no Estado em 1982. Com
a ampliação do Pólo Petroquímico de Camacarí podemos admitir que a quase totalidade do
consumo de derivados de petróleo do Estado estará concentrada nas regiões acima consi-
deradas.

Como fator de dispersão foi considerado que 10% da demanda energética avaliada
para os derivados de petróleo nas regiões selecionadas não serão atendidos pelo gás natural
em função do provável afastamento de algumas indústrias das redes de distribuição.

Considerou-se que a substituição de derivados de petróleo por gás natural ó passível
de ocorrer até um limite de 85% do consumo de derivados de petróleo nas áreas selecionadas,
naturalmente após aplicado o fator de dispersão especificado.

Tal Hmite se explica pelo fato de que nem sempre é possível substituir inteiramente
um derivado líquido em virtude de não se conseguir atingir a mesma temperatura de chama
com o comprimento da chama original, o que, em alguns casos, é imperativo para o bom
funcionamento do equipamento. Nessas situações, os problemas são solucionados mantendo-se
a queima de uma parcela do combustível original. A quantidade de derivado líquido que, nesses
casos, deverá permanecer, só é determinada, praticamente, por ocasião da ajustagem do
equipamento.

Por outro lado, devido a uma estratégia de confiabilidade no suprimento de energia,
muitas indústrias podem optar por não converter a totalidade de seus equipamentos para uso
do gás. Assim, todos esses casos estariam resguardados neste limite de substituição de 85%
dos derivados.
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Na atribuição de coeficientes de eficiência para o uso do gás natural duas situações
se configuram: na primeira considera-se que o gás natural substituirá o energético consumido
atualmente; na segunda considera-se que o gás natural ocupará o espaço da demanda projetada
deste energético. Portanto, no primeiro caso, deve-se levar em consideração o f?fo que a
substituição do energético pelo gás natural se dará com a conversão de equipamentos que
não foram projetados para seu uso incorrendo-se, assim, em perda de eficiência ao se converter
tais equipamentos para usarem o gás natural.

De acordo com a experiência da CEG em conversão de equipamentos para o uso
do gás natural, no Rio de Janeiro, o coeficiente de eficiência na conversão de equipamentos
que consomem derivados de petróleo é igual a 1,03.

Para dimensionar os volumes de gás natural necessários ao suprimento da demanda
projetada de derivados de petróleo, isto é, a presença do gás nos acréscimos previstos de
consumo desse energético, pode-se utilizar, como coeficientes de rendimento, aqueles estabe-
lecidos pela Agência para Aplicação de Energia em seu trabalho Uso de Energia na Indústria
— Mercado Potencial do Gás Natural", e que foram adotados pelo subgrupo Uso do Gás
Natural como Energético e Matéria-prima" do PLANGÁS. Esses coeficientes estão relacionados
a seguir:

Quadro 2.18 Coeficientes de Eficiência Relativos ao uso do Gás natural em Equipamentos
Novos Comparados ao Uso de Outros Energéticos

Energéticos Coeficientes

Gases 1,00
Biomassa 0,71
Eletricidade 1,06
Carvão Mineral 0,82
Óleo Combustível 0,94
Derivados de Petróleo 0,94
Outros 0,71

Fonte Agência para Aplicação óe Energia

Estes coeficientes foram adotados levando-se em conta os rendimentos médios obtidos
na utilização de cada energético, comparados com os rendimentos do gás natural. Como hipótese
simplificadora foi considerado que os rendimentos relativos entre cada energético e o gás
natura! não variam com o tipo de equipamento.

A despeito dos benefícios técnicos e ambientais advindos com a substituição de um
energético por outro, o critério de preços, certamente, é fator determinante na decisão pela
escolha do energético alternativo.

Seguindo-se a experiência prática da penetração do gás natural no mercado industrial
do Rio de Janeiro admitiu-se que o gás natural substitui - óleo combustível se seu preço
for até 10% superior ao deste óleo, e os demais energéticos se seu preço for inferior ao
preço destes.

A Agência para Aplicação de Energia em seu trabalho intitulado Uso de Energia na
Indústria — Mercado Potencial do Gás Natural' fez algumas simulações para avaliar o potencial
de penetração do gás natural nas regiões do Vale do Paraíba, Grande São Paulo e Litoral.
e concluiu que o gás natural a um preço igual ao do óleo BpF substitui cerca de 80% do
total de derivados de petróleo consumido nessas regiões. Acredita-se, entretanto, que mesmo
com o gás natural a um preço 10,0% acima do BPF tal índice de substituição seja alcançado.
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2.1.10 MERCADO CONQUISTÁVEL PELO GÁS NATURAL

Tendo admitido que o mercado a ser conquistado pelo gás natural concentra-se nas
quatro regiões consideradas e que o consumo de derivados de petróleo destas regiões coincide
praticamente com o consumo destes energéticos em todo o Estado, resta-nos aplicar ao Quadro
2.14 os coeficientes técnicos encontrados no item anterior para determinar o mercado conquis-
tável pelo gás natural.

Assim, de acordo com a metodologia aplicada ao uso dos coeficientes de eficiência,
que considera, separadamente, o consumo atual e o consumo futuro, aos valores do Quadro
2.14 aplicaremos a fórmula:

Bi = a.Ao + b. (Ai — Ao)

onde:

Bi é o mercado conquistável no ano i;
Ao é o consumo real de derivados de petróleo no ano de referência;
Ai é o consumo de derivados de petróleo projetado para o ano i.

O fator de correção "a" na fórmula acima reflete o consumo atual e o fator "b" reflete
o consumo futuro. Estes fatores são obtidos a partir dos critérios cumulativos discutidos no
item anterior. O quadro abaixo, resume os resultados dos critérios adotados e mostra os valores
finais obtidos para os fatores.

Quadro 2.19

CRITÉRIOS

Fator de Dispersão
Substituição de Derivados de Petróleo
Coeficientes de Eficiência

Resultados

a b

0,9 0,9
0,85 0,85
1,03 0,94

0,79 0,72

Os quadros seguintes mostram as projeções do mercado de gás natural obtidas com
a ajuda do Quadro 2.14 e do Quadro 2.19 acima. Considerando-se que 1 tEP ano I 3 m3

de GN/día, conforme demonstrado anteriormente.

Quadro 2.20 Mercado conquistável pelo gás natural no setor industrial — Bahia
(Situação otimista) (103m3/dia)

REGIÕES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

CAMAÇARI 3ÕÕ7 3052 3055 3209 3326 3450 3577 3709 Í846 399?
CtA-SUL 408 414 420 436 452 468 485 503 522 542
CIA-NORTE 378 383 389 403 418 433 449 466 483 501
DtNURB 76 77 78 81 84 87 91 94 98 101

ESTADO 3869 3926 3982 4129 4280 4438 4602 4772 4949 5135

Obs,: Este qjadro foi obtido, entre outras considerações, sob a suposição de que o consumo global de derivados de petróleo,
no Estado, está concentrado nas quatro regiões consideradas e que j estrutura de consumo observada em 1982 se repete
nos anos subseqüentes.
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Quadro 2.21 Mercado conquistável pelo Gás Natural no setor industrial — Bahia
(Situação conservadora) (10W/dia)

REGIÕES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

CAMAÇARI 2985 3007 3030 3118 3209 3303 3400 3501 3605 37i7
CIA-SUL 405 408 411 423 436 448 462 475 489 504
CIA-NORTE 375 378 380 392 403 415 427 440 453 466
DINURB 76 76 77 79 81 84 86 89 91 94

ESTADO 3841 3869 3898 4012 4129 4250 4375 4505 4638 4775

Obs.: Esle quadro foi obtido, entre outras considerações, sob a suposição de que o consumo global de derivados de petróleo,
no Estado, está concentrado nas quatro regiões consideradas e que a estrutura de consumo observada em 1982 se repele
nos anos subsequentes

Finalmente, o Quadro 2 22, construído a partir da agregação dos valores dos Quadros
.2.15 e 2 21 mostra a projeção do mercado total de gás natural do setor industrial do Estado
da Bahia no período 1991-2000.

Quadro 2.22 Projeção do Mercado de Gás Natural no segmento industrial — Bahia
(103nf/dia)

CENÁRIOS

OTIMISTA
CONSERVADOR

1991

6974
6922

1992

7082
6974

1993

7189
7030

1994

7462
7243

1995

7748
74G5

1996

8044
7691

1997

8352
7927

1998

8672
8171

1999

9005
8421

2000

9353
8678

2.2 - SETOR RESIDENCIAL
22 1 MERCADO POTENCIAL

A Bahia possui uma população de cerca de 10,5 milhões de habitantes, ò que representa
8% da população total do país. Cerca de 19% da população estão concentrados na capital,
Salvador, enquanto as duas outras maiores cidades. Feira de Santana e Vitória da Conquista,
abrigam, respectivamente 3% e 2%.

A densidade populacional de 19 habitantes por quilômetro quadrado é ligeiramente
superior à média do país; no entanto, para a região Metropolitana de Salvador (RMS) o valor
é de cerca de 46 vezes maior que a média estadual. O número médip de moradores por
domicílio é 4,86 para o Estado e de 4,58 para a capital, valores ainda superiores à média
do país.

O setor residencial do Estado da Bahia consome cerca de 9% da energia total residencial
do país, e cerca de 21% do consumo total de energia do Estado. Os principais usos de energia
no setor residencial na Bahia são para cocção de alimentos (lenha e GLP) e para a iluminação
(eletricidade e querosene). A participação da lenha no consumo residencial é de cerca de
75%. A eletricidade fornece 15% da energia residencial e o GLP cerca de 8%.

No que se refere ao uso de eletricidade residencial, a Bahia consome 121 kwh capita-ano,
ou seja, cerca da metade do valor verificado para a média do país. O consumo médio per
capita de GLP é cerca de 30% menor que o consumo nacional, mas na cidade do Salvador
ele já ó comparável ao consumo verificado em outras cidades do país e indica a saturação
da penetração do GLP como combustível de cocçâo.
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Quadro 2 23 Comparativo da situação das populações do Brasil, Bahia e Salvador —
1965

POPULAÇÃO
(milhões)
iSr HAB DOM
CONS. GLP
kg CAP-ANO
CONS. ELET
kwh CAP-ANO
N HAB KM2

RENDA MÉDIA MENSAL DAS PESSOAS QUE
TRABALHAM

BRASIL

131411
(100%)
4.33

21.85

259
15.44

278"

BAHIA

10.434
(7,94%)
4.86

17.01

121
18 60

1.562)

SALVADOR

1.951
(1.48%)
458

2765

431
856

2.32"

FONTES PNAD-85 Anuano CNP-85 Balanço Energético do Estado da Bahia-84 COELBA
NOTAS i ri Siiario Mimmo de 1981

•2) Salário Mínimo de '965
Dados Comparativos Brasil Barna. Salvador

Historicamente, na Região Metropolitana de Salvador, tem sido verificadas altas taxas
de crescimento tanto no número de habitantes como no número de domicílios. A taxa de
crescimento populacional que foi de 4,55% por ano na década de 70, declinou para 3,66%
no período 80-84. Por outro lado. a taxa de crescimento do número de domicílios foi de 5,42%
durante o período 70-80, aumentando para 5.54% entre 1980 e 1984. A exemplo de outras
regiões metropolitanas, existe um déficit habitacional considerável em Salvador, o que indica
a manutenção das altas taxas verificadas no passado.

Quadro 2 24 Estatística da evolução das utilidades nos domicílios de Salvador

DISCRIMINAÇÃO

NUM. DOMICÍLIOS
NUM. HABITANTES
HAB DOM
% DOM. ELETRIF.
% DOM. GELAD.
% DOM TV
% DOM, FOGÃO
% DOM.GÁS
% DOM. LENHA
% DOM. OUTROS
% DOM. ÁGUA
% DE CASAS
% DE APARTAMENTOS
NUM HAB CASA
NUM HAB APTO.

1970

214884
1.148.556

5.35
72
39
33
96
72

9
15
62
—
—
—
—

1978

297.503
1.549.563

5.21
86
—
—
—
—
—
—

100
70
15

5,45
4,84

1980

364.150
1.792.843

4.92
88
67
72
99
92

4
3

100
—
—
—
—

1984

451.783
2069.777

4.58
96
78
—
96
—
—
—
—
65
25

4,93

Fonte COELBA — A cnaçâo de uma Cia de Gás na Bania
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Existem, também, índices que mostram a tendência em aumentar a verticalização da
cidade e, conseqüentemente a concentração populacional. Esse fato criará maiores condições
para a distribuição de gás canalizado. Enquanto, em 1978 cerca de 15% dos domicílios existentes
eram apartamentos, em 1984 esse percentual aumentou para 25%.

0 mercado residencial e comercial para a Companhia de Gás, a curto e médio prazos,
se limita às áreas mais densas e novas da cidade de Salvador, e mais especialmente, às
zonas jurisdicionadas às Agências da COELBA da Pituba, Praça da Sé e Liberdade. Observa-se
aí uma concentração de aproximadamente 270 mil residências e 28 mil casas comerciais dentro
de uma área em torno de 79 quilômetros quadrados, ou seja. uma concentração média de
3.400 residências por quilômetro quadrado.

Contudo, as experiências da COMGAS em São Paulo e da CEG no Rio de Janeiro
mostram que mesmo dentro das áreas favoráveis para distribuição residencial, apenas os
consumidores de médio e alto padrão se interessam em receber gás canalizado, dada a neces-
sidade de uma participação do consumidor nos custos de ligação, ou pelo menos na conversão
e instalação de equipamentos a gás natural.

Face as consideração acima, resolveu-se definir como mercado potencial para o seg-
mento residencial a energia para cocção e aquecimento de água das 270 mil residências
que se avaliou existirem em 1988 nas áreas favoráveis a distribuição residencial, limitando-se
a penetração nesse mercado potencial a cerca de 60% da demanda potencial dessas residências
em um cenário otimista e a 30% em um cenário conservador da mesma demanda, seguindo
critérios que se tem adotado na COMGÁS com base na experiência vivida por essa empresa
nos bairros por ela abastecidos.

Admite-se para projeção desse mercado que. no cenário otimista, ele evolua segundo
a taxa de crescimento do número de domicílios observada entre 1980 e 1984 — 5,54% e
na hipótese conservadora com uma taxa de 4,0%, um pouco superior à do crescimento popula-
cional de 3.66% que ocorreu no mesmo período.

Para dimensionar o consumo é importante considerar que as condições climáticas
de Salvador dispensam a necessidade de aquecimento ambiental. Assim, o gás natural para
setores residencial e comercial seria destinado, principalmente, à cocção e aquecimento de
água. Dentro das três zonas, o consumo médio do GLP para cocção em 1986 foi de 10,6
kg més-residência e o consumo médio de energia elétrica de 164 kwh mês-residência. O consu-
mo de GLP mostrou-se praticamente constante (variando entre 9.6 e 12 kg mês-residéncia)
enquanto o consumo de energia elétrica apresentou grandes divergências em função da renda
familiar. De fato, o nível de consumo de eletricidade é um indicador importante para a viabilização
de uma rede residencial de gás, uma vez que um alto consumo de eletricidade pode decorrer
de aquecimento de água, função que pode ser assumida por aquecedores a gás com vantagens
econômicas

Outro fator importante no planejamento de redes urbanas de distribuição de gás é
a existência de consumidores comerciais. Estes, bem como pequenas indústrias, podem viabilizar
a construção de laterais de gasoduto a distâncias que não seriam justificáveis apenas para
o atendimento do setor residencial. Na área dos 3 bairros existe um total de 28 mil casas
comerciais, das quais, cerca de 1000 são casas comerciais de alto interesse para distribuição
de gás canalizado. Isto implica na existência de um consumidor comercial para cada 10 consumi-
dores residenciais, ou de um consumidor comercial de alto interesse (tais como restaurantes,
hotéis etc.) para cada 280 consumidores residenciais. Para efeito de comparação, a COMGÁS,
em São Paulo, atende um consumidor comercial para cada 40 consumidores residenciais.

O consumo específico dos consumidores comerciais mostra grandes variações. Em
São Paulo, por exemplo, existe um total de cerca de 4.200 consumidores comerciais de gás
cie nafta com um consumo médio específico de, aproximadamente, 18,8 metros cúbicos por
dia de gás natural equivalente.
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A distribuição, por faixa de tonsumo, desses consumidores comerciais em São Paulo
é a seguinte: 850 consumidores com consumo entre 0 a 15 metros cúbicos por mès de gás
natural equivalente, 630 consumidores com consumo entre 15 e 50 metros cúbicos por mês
de gás natural equivalente, 400 consumidores com consumo entre 50 e 100 metros cúbicos
por mês de gás natural equivalente e, cerca de 2.300 consumidores com consumo superior
a 100 metros cúbicos por mês de gás natural equivalente.

São exatamente estes últimos consumidores comerciais que devem ter prioridade de
atendimento pela Companhia de Gás, uma vez c ie, além de representarem um segmento
de mercado muito importante por si próprio, podem também ser um fator decisivo na viabilização
do atendimento ao setor residencial.

Considerando-se que o gás natural seria, normalmente, orientado para as residências
de maior renda, onde o consumo de GLP para cocção é de 12 kg ,nés, o que eqüivale a
15 m3 mès de gás natural e, estimando-se que metade dos 100 kwh mês de acréscimo no
consumo de eletricidade observado entre as residências, com a renda familiar média e alta.
decorram da utilização no aquecimento de água, o que eqüivale a mais 5 m3 mês de gás,
pode-se adotar para projetar o mercado potencial, que o consumo médio por residência seria
de 20 m3 mês.

Em estudo recente, desenvolvido pela COMGÁS, a hipótese otimista previa um consumo
de 39 m3 mês por residência e a alternativa conservadora 25 m3 mês.

Como a temperatura média em São Paulo é muito inferior à de Salvador, tomou-se
na projeção deste estudo, tanto na hipótese conservadora como na otimista, o consumo médio
de 20 m3 mès. face à pequena variação que deve existir entre as duas hipóteses, decorrente
da pequena influência do uso do gás para fins de aquecimento de água.

Com tais pressupostos, a demanda projetada para o mercado potencial no seguimento
residencial é a constante do Quadro a seguir.

Quadro 2 25 Projeção da demanda no mercado potencial de gás natural no setor resi-
dencial

CENÁRIOS
Otimista
Conservador

1990

120
58

1991

127
61

1992

134
63

1993

141
66

1994

149
68

1995

158
71

1996

166
74

1997

175
77

1998

185
80

103 NP/DIA

1999
195
83

2000
206
86

2 2 2 MERCADO CONQUISTAVEL

Dadas as dificuldades de penetração dos sistemas de gás canalizado no segmento
residencial, dificuldades essas, decorrentes, principalmente, da ausência de instalações internas
nas edificações G da própria cultura do consumidor, julgou-se conveniente considerar como
mercado conquistável aquela demanda realmente exeqüível de ser conseguida ao longo dos
10 primeiros anos de implantação de uma empresa de gás em Salvador.

Estimou-se que com todo o empenho, a rede domiciliar só seria implantada ao final
de 1992 quando seriam ligados os primeiros consumidores, constituídos de 100% dos aparta-
mentos que possuem instalações internas de gás com centrais de GLP, na hipótese otimista
e 50°o na hipótese conservadora.

Para a identificação do número de residências com instalações de gás foi realizada
uma pesquisa nas áreas de grande densidade demográfica e alta renda per capita, onde se
localiza a maioria dos hotéis, hospitais, shoppings centers, compreendendo os bairros de Barra
Avenida, Graça, Vitória, Campo Grande, Canela, Rio Vermelho, Amaralina e Pituba.

52



Com base na lisla de consumidores de energia elétrica da COELBA selecionou-se
os condomínios residenciais, efetuando-se visitas a casa e edifícios, a fim de identificar a existên-
cia de centrais de GLP canalizado.

Nessas visitas foram coletados os seguintes dados:
Condomínio com central de gás — 378
Condomínio sem central de gás — 892
Total de apartamentos com central de gás — 9242

Assim considerou-se que, quando do início de operação do sistema residencial, seria possí-
vel ligar 9242 residências na hipótese otimista — 6161 m3 dia — e, 4261 residências na hipótese
conservadora — 3080 m3 dia.

Estudos realizados para a COMGAS, em 1989, objetivando projetar a captação do
mercado residencial em cidades que não possuem sistema de gás canalizado — Santos, Cuba-
táo, São Vicente—considera, na hipótese otimista, uma penetração de 3% do mercado potencial
limitada a 60% na alternativa conservadora, 1,5% do mesmo mercado limitado a 30%.

Por esse critério poder-se-ia esperar a ligação de 10.606 residências em 1992, no
cenário otimista e, na hipótese conservadora, 4927 residências, evoluindo-se a partir desse
ano segundo a taxa de 3% a 1,5% do mercado potencial nos dois cenários estudados.

O mercado potencial base para esse cálculo inicial o total das residências existentes
de 1992, segundo as taxas de crescimento adotadas para evolução do mercado potencial.

Observa-se portanto, que os números adotados para o mercado conquistável no presente
trabalho estão, relativamente, próximos daqueles considerados no critério do estudo da COM-
GAS.

Para a evolução nos anos seguintes resolveu-se, entretanto, tomar os acréscimos no
mercado potencial considerado na presente avaliação que representa 60% das novas residências
na hipótese otimista e 30% na conservadora.

Os números encontrados com tais critérios para as projeções de mercado conquistável
no segmento residencial são os mostrados no Quadro a seguir:

Quadro 2 26 Projeção da demanda do mercado conquistável de gás natural no setor
residencial

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

—

I992

6
3

I993

13
6

1994

21
8

1995

30
11

1996

38
13

1997

47
16

103

1998

57
19

W3 dia

1999

67
22

2000

78
25

2.3 SETOR COMERCIAL E INSTITUCIONAL

2 3 1 MERCADO POTENCIAL

A contribuição oo mercado comercial e institucional na implantação de um sistema
de distribuição residencial é muito importante, porque ele pode viabilizar a construção de laterais
de gasodutos, a distância que não poderiam ser justificadas para o atendimento exclusivo
do segmento residencial.
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Normalmente, os estudos vem sendo desenvolvidos tomando-se para o mercado comer-
cial e institucional, um percentual dos volumes de gás previstos para o segmento residencial.

Na CEG a relação considerada nas projeções do mercado comercial-institucional é
de 30%. por ser esta a porcentagem observada no seu sistema, que tem uma forte tradição
no suprimento residencial.

Estudos realizados para a COMGAS consideram relações de 27% e 35% com base
em estatísticas de sistemas residenciais da empresa.

Um dos estudos desenvolvidos pela COMGAS projetou o mercado comercial em 50%
do residencial, com base em uma análise efetuada em vários documentos:

• "National Data Book and Guide to Sources — Statistical Abstract of United States
—1989"

• "Conservação de Energia no Brasil". José Zatz, na "Revista Siemens". 02/89
• "An Economic Analysis of World Energy Problems", de Richard L. Gordon, entre

outros.

Em todos esses estudos, separando-se o gás natural utilizado para aquecimento de
ambientes internos, tanto residenciais como comerciais, que nào condiz com a nossa realidade
climática, os valores obtidos foram proporcionais à metade do consumo efetuado pelo mercado
residencial.

Na área considerada para implantação do sistema residencial foram identificados, em
1988, como mencionado anteriormente, 28000 estabelecimentos comerciais, sendo que cerca
de 1000 são casas comerciais de alto interesse para a distribuição de gás canalizado. Isto
mostra existirem 10 consumidores residenciais para um consumidor comercial ou, um consumidor
comercial de alto interesse (restaurantes, hotéis etc) para cada 270 consumidores residenciais.
Para efeito de comparação, a COMGAS em São Paulo atende um consumidor comercial para
cada 40 consumidores residenciais e no Rio de Janeiro, o sistema da CEG registra 1 consumidor
comercial/institucional para cada 43 consumidores residenciais.

Adotando essa relação — 40 consumidores residenciais por consumidores comercial
— para cálculo do mercado potencial no segmento comercial, teríamos,- na área em estudo,
um mercado de 6750 estabelecimentos comerciais.

O consumo especifico dos consumidores comerciais mostra grandes variações. Em
São Paulo, por exemplo, existe um total de 4200 consumidores comerciais de gás de nafta
com um consumo específico médio de, aproximadamente, 18,8 metros cúbicos por dia de
gás natural equivalente. No Rio de Janeiro essa mesma ralação é de 8,0 m3 dia.

A distribuição, por faixa de consumo, desses consumidores comerciais em São Paulo
é a seguinte: 850 consumidores com consumo entre 0 a 15 m3 mès de gás natural equivalente,
630 consumidores com consumo entre 50 e 100 nf mês de gás natural equivalente e, cerca
de 2300 consumidores com consumo superior a 100 nf mês de gás natural equivalente.

São exatamente esses últimos consumidores comerciais que devem ter prioridade
de atendimento pela Companhia de Gás. uma vez que, aiem de representarem um segmento
de mercado muito importante por si próprio, podem Sf;r um fator decisivo na viabilização do
atendimento de setor residencial.

Com bases nesses dados poder-se-ia avaliar que o consumo potencial do mercado
comercial institucional na área em estudo seja o promovido por cerca de 2,5% do número
do consumidores do segmento residencial (1 40) que deverá corresponder a cerca de 8400 estabe-
lecimentos comerciais no cenário otimista em 1992 e 7900 na hipótese conservadora, também,
em 1992.
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Para o consumo especifico médio seria razoável tomar, na hipótese otimista, o consumo
observado em Sâo Paulo de 18,8 rrfVdia por consumidor e. para o cenário conservador 8,0
rrf/dia. o que nos dá um consumo potencial, em 1992, de 158.000 rrf/dia no cenário otimista
e de 63.200 no cenário conservador.

Verifica-se, entretanto, que o critério acima conduziria a relações consumo comercial/
consumo residenciat no mercado potencial muito superiores às observadas em Sâo Paulo
e no Rio de Janeiro, razão pela qual resolveu-se adotar a relação de 30% para a hipótese
conservadora e 50% para a projeção otimista a partir de 1992 quando o sistema residencial
poderia estar em operação.

Com base nessa relações projetou-se o mercado potencial apresentado no Quaóro
2.27.

Quadro 2 27 Projeção d» Demanda
Potsnctsf no Setor CcfiMrciswflssiclsnciaj

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

—

1992

67
19

1993

71
20

1994

75
20

1995

79
21

1996

83
22

1997

88
23

10»

1998

92
24

üP/DiA

1999

98
25

2000

103
26

2 3 2 MERCADO CONQUISTÁVEL

No caso do mercado comercial/institucional, pode-se considerar que a conquista será
muito mais rápida, de sorte que. começando-se com a ligação das 1000 casas comerciais
de alto interesse para a distribuição, no cenário otimista e 500 estabelecimentos no cenário
conservador, com um consumo específico de 18,8 m3, teríamos em 1992 uma demanda de
18.800 m7 no cenário otimista e 9400 no conservador, com uma evolução tal que no ano
2000 o mercado conquistável poderia igualar-se ao potencial.

Com tais premissas montou-se o quadro abaixo.

Quadro 2.28 Mercado Conquistável nos Setore» Comercial • Institucional

WMMHA

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

—

1992

19
9

1993

23
10

1994

29
12

1995

36
13

1996

44
15

1997

54
17

1998

67
20

1999

83
23

2000

103
26

2.4 SETOR DE TRANSPORTE

24 1 MERCADO POTENCIAL

No setor de transporte o mercado considerado no presente trabalho foi o constituído
pelos ônibus urbanos e interurbanos da Região Metropolitana de Salvador — RMS.

Em 1988 a frota empregada em linhas regulares na RMS era constituída de 2040
veículos, distribuídos entre 14 empresas que operavam 14 garagens conforme listadas a seguir:
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EMPRESA

urbanas:
IPIRANGA
CAMPO GRANDE
VIBENSA
TSS
JOEVANZA
LIBERDADE
TRANSOL
TRANSUR
VISA
SUL AMÉRICA

ITT

interurbanas:

VIAZUL
N.S. CANDEIAS
V. CID. SALVADOR

N: DE GARAGENS

1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1

1
1
1

Existem, ainda. 12 empresas que transportam os empregados das indústrias si ~>rias
em Camaçarí e no Centro Industrial de Aratu — CIA, totalizando 666 ônibus, com o et mio
de 1.3 milhão de litros de diesel por més que podem ser substituídos por 26,4 mil rrV/dia
ou 52,8 mil m3 dia, dependendo da conversão ser feita para o uso do "dual fuel" ou para
o ciclo OTTO.

Para a projeção do número de veículos nas linhas regulares adotou-se uma taxa de
crescimento anual de 2% no cenário conservador e de 3% no cenário otimista (seguindo uma
taxa de crescimento populacional inferior à observada no período 80-84 de 3,66%).

Quadro 2.29 Projeção da frota de ônibus da* linhas regulares na RMS

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

2186
2164

1992

2251
2208

1993

2319
2252

1994

2388
2297

1995

2460
2343

1996

2533
2390

1997

2610
2438

1998

2688
2486

1999

2769
2536

2000

2851
2587

Para estimar o mercado potencial considerou-se as seguintes premissas:
— 80% das garagens estão na área de influência do projeto (cerca de 11 empresas

das linhas regulares conforme o plano da EBTU)
— Consumo ônibus ciclo OTTO movido a GNC — 110 m3 dia veículo.
— Equivalência m3 gás/l, diesel —1,2 m3 = 1 litro
— que toda a frota que atende aos pólos de Camaçari e CIA — 666 ônibus — fosse

convertida nos dois cenários considerados, mas se mantivesse com o mesmo número
de ônibus até o ano 2000.
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Quadro 2.30 Frota da vafculoa na éraa da influência da rada da gáa

CcNÁRtOS

Otimista
Conservador

1991

2415
2397

1992

2467
2432

1993

2521
2468

1994

2576
2501

1995

2634
2540

1996

2692
2578

1997

2754
2616

1998

2816
2656

1999

2881
2695

2000

2947
2736

Quadro 2.31 Marcado potencial no setor da tranaporta

1000 m3 dta

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

265
263

1992

271
267

1993

277
271

1994

283
275

1995

289
279

1996

296
283

1997

302
287

1998

309
292

1999

316
296

2000

324
300

2 4 2 MERCADO CONQUISTÁVEL

Para projeção do mercado conquistável, tomou-se uma penetração do motor a gás
estimada pelo PLANGÁS com base em informações de fabricantes e fornecedores. Essa penetra-
ção previa uma compra anual de ônibus a gás, segundo um percentual de aquisição anual
prevista, para os ônibus novos, na seguinte seqüência: 10, 20, 30, 40, 50 e 70% ao ano,
a partir de 1992, quando o primeiro sistema industrial estiver consolidado.

A estimativa de renovação anual da frota foi de 10% sobre o valor de ano anterior.

Quadro 2.32 Estimativa da renovação anual da frota da ônibus na áraa da influência

CENÁRIOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Otimista 236 242 247 252 258 263 269 275 282 288
Conservador 236 240 243 247 250 254 258 262 266 270

Nota Wo sobre a frota no ano anterior

Font§: PLANOAS

Quadro 2 33 Aquisição da ônibus urbanos novo*

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

287
270

1992

294
274

1993

301
279

1994

307
280

1995

316
289

1996

321
292

1997

331
296

1998

337
302

1999

347
305

2000

354
311

Fonte PLANOAS
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Quadro 2 34 Aquisição da 6nibus novos • gás na área suprida por gás canalizado

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

"

1992

29
27

1993

60
56

1994

92
84

1995

126
116

1996

161
146

1997

199
178

1998

236
211

1999

243
214

2000

248
218

Font» PLANGÁS

Paralelamente à aquisição de ônibus novos considerou-se o desenvolvimento de um
programa de adaptação dos ônibus diesel para operarem com uma mistura diesel/gás.

O quadro 2.35 mostra a estimativa de conversão do PLANGÁS projetada para o
ano 2000. Essa estimativa foi montada com base em informações da capacidade da indústria
de equipamentos suportar com programa nacional de conversão de ônibus urbanos. A capaci-
tação da indústria foi admitida ser idêntica para os dois cenários.

Quadro 2.35 Estimativa da conversão anual d» Ônibus urbanos pan Dtessl/Gás

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991 1992

47
47

1993

81
81

1994

100
100

1995

111
111

1996

124
124

1997

126
122

1998

101
94

1999

104
91

2000

106
93

FonmPLANQÃS

Os consumos específicos adotados nas projeções foram:
ônibus ciclo OTTO movido a GNC —110 m3/dia veículo
ônibus diesel/gás — 85nf/dia/veículo
O mercado corquístável no setor de transporte pode, portanto, evoluir segundo o Quadro

a seguir:

Quadro 2,36 Mercado Conquistava! no Setor da Transporta

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991 1992

7
7

1993

13
13

1994

19
18

1995

C
O

 
C

M
C

M
 

C
M

1996

28
27

1997

33
30

103

1998

34
31

NP/DIA

1999

35
31

2000

36
32

2.5 SETOR DE GERAÇÃO TERMOELÉTRICA - COGERAÇÂO

Na projeção do mercado de cogeraçâo, adotou-se os estudos desenvolvidos pelo Sub-
grupo de Produção de Eletricidade e Cogeraçâo do PLANGÁS.

Nestes estudos o potencial de cogeraçâo da Bahia foi obtido com base em dados
do Cadastro Nacional do CNP de 1984.

Foram analisadas indústrias que consomem acima de 3000 tEP em caldeiras, no caso
de cogeraçâo a vapor, e, 1500 tEP para turbinas a gás, acarretando nesse caso uma potência
firme mínima de 1 MW.
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No Cadastro Nacional do CNP encontram-se as empresas que consomem acima de
500t de óleo, ou equivalente. Como devido à metodologia adotada na pesquisa não consta
o horário de funcionamento, adotou-se o regime integral.

Assim sendo, determinou-se o potencial teórico de cogeração para o Estado nas áreas
próximas aos gasodutos da PETROBRÁS.

2.5.1 METOLOGIA

A metodologia adotada foi a seguinte:

Cogtraçao com turbinas a vapor

— Para avaliar o potencial de cogeração com turbinas a vapor nos outros estados
utihzou-se os seguintes critérios de seleção:

— Empresas que consumam acima de 3000 tEP ano em caldeiras. Este valor foi obtido
considerando-se eficiência média de 80% em caldeiras e produção mensal minima
de 3000t de vapor.

— Estão incluídas as empresas que já têm cogeraçâo. Não foram obtidos dados a
este respeito.

— O setor sucro-alcooleiro não foi considerado.
— Exclutu-se a COPENE.
— Os parâmetros para cálculos foram os seguintes:

Para as empresas com produção média de vapor até 20t/h:
• Pressão de entrada do vapor superaquecido 20 kgf cm2:
• Temperatura de vapor superaquecido: 280*0;
• Pressão de saída do vapor saturado: 4 kgf cm2;
• Turbina de simples estágio: rendimento 48%;
• Com essas condições obtém-se uma produção de 44,1 kwh t de vapor.

Para empresas com produção média de vapor entre 20 e 60t/h:

• Pressão de entrada do vapor superaquecido: 40 kgf cm2;
• Temperatura do vapor superaquecido: 40CPC.
• Pressão P de saída do vapor saturado: 6 kgf cm2;
• Turbinas de múltiplo estágio: rendimento: 68%;
• A produção de eletricidade neste caso é de 87,3 kwh t vapor.

Para empresas com produção média de vapor superior a 60t/h, considerou-se
o uso de duas turbinas:

Pressão de entrada do vapor superaquecido na turbina 1:60 hgf cm2.
Temperatura do vapor superaquecido: 45CFC;
Pressão de saída do vapor da turbina 1: kgf enf;
Temperatura de saída do vapor: 30CPC;
Turbina de múltiplo estágio: rendimento 68%:
Pressão de entrada na turbina 2: 20 kgf cm2;
Temperatura do vapor: 30CC:
Pressão de saída do vapor saturado: 4 kgf enf;
Turbina de simples estágio: rendimento 48%;
A produção de eletricidade nestas condições é ue 119,6 kwh t vapor.
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252 COGERAÇÂO POR TURBMA A GÁS

Neste caso considerou-se o uso de caldeiras de recuperação apôs a turbina, fornecendo
vapor necessário ao processo.

Critérios de seleção utilizados

— Indústrias que consumam acima de 1500 tEP ano em caldeiras;
— Não foram excluídas as unidades que já possuam cogeraçâo.
— O setor sucro-alcooleiro não foi considerado;
— Exduiu-se a COPENE;
— Adotou-se como valor prático que um Mw gerado em uma turbina a gás permite

a produção de 2.281 de vapor em uma caldeira de recuperação.

2.5.3 POTENCIAL DE COGERAÇÀO NO ESTADO

a) Cogeraçào a Vapor

NT
EMPRESAS

13

GWH/
ANO

218.14

POT FIRME

25.25

KW/

1942

b) Cogerecao por Turbina a Gás

NT
EMPRESAS

21

GWH/
ANO

1164,13

POT FIRME

134.75

KW/
EMPRESA

6416

Potencial de Cogeraçào Economicamente Aproveitável

Os potenciais de cogeraçào apresentados nos itens 2.5.2 e 2.5.3 sáo teóricos, isto
é são potenciais tecnicamente possíveis em função das hipóteses adotadas.

Para identificar o potencial economicamente aproveitável foram adotados os seguintes
critérios:

a) Potência mínima a considerar para turbina a gás —3.5 MW e para turbinas a vapor
1MW.

b) Preço para aquisição da eletricidade excedente 90% da tarifa do nível de tensão
do consumidor.

2 5 4 CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA COGERAÇÀO COM DOIS PREÇOS: BPF E BTE,

O investimento marginal nos sistemas de cogeraçào foram assumidos como sendo
750 US$ KW para turbinas a gás e 600 U$ Kw para turbinas a vapor. A taxa de desconto
adotada foi de 10% a a

O tempo de retomo máximo que o setor privado aceitaria para os investimentos em
cogeraçào foi admitido como sendo 7 anos.
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Custo de Energia Elétrica Cogerada.

Sistema de Cogeração

Turbina de Gás
Turbina a Vapor (20 Kgf cnf)
Turbina a Vapor (40 Kgf cnf)
Turbina a Vapor (60 Kgf cnf)

Em US$/Mwh
Custo 1

12,0
14,7
8,3
8,7

Custo

14,4
17,6
10,0
10,5

11) Custo re/r rente ao óleo ATE — U USS Gcal
(2) Custo referente ao Óleo BTE — 16.8 USS Gcal

Com esses critérios montou-se o quadro 2.37 do potencial de cogeração em 1990.

Quadro 2 37 Potencial de Cogeraçio em 1900

Sistema de N? GWH Pot Firme Demanda Potencial de
Cogeraçào Empresa Ano Mw Gás-1000M3 Dia

Turbina a Vapor 4 192,6 22,31 9,6
Turbina a Gás 8 946,5 109,56 299,1

2 5 5 MERCADO POTENCIAL

A projeção apresentada no Quadro 2.38 foi realizada a partir de 1990 utilizando as
taxas projetadas para o crescimento do consumo industrial de petróleo na Bahia, uma vez
que os espaços para colocar a cogeração de eletricidade e vapor guardam uma estreita relação
<* jm esse consumo.

Quadro 2.38 Mercado Potencial de Gás Natural para Cogeraçio

10' M3 DIA

CENÁRIOS

Otimista
Conservador

1991

328
322

1992

348
337

1993

370
353

1994

396
372

1995

425
393

1996

457
417

1997

492
442

1998

532
471

1999

575
502

2000

622
535

2 5 6 Mercado Conquistável

Para projetar esse mercado adotou-se a mesma taxa de penetração utilizada no PLAN-
GAS de 6% a.a., porém sobre o mercado projetado para 1992 —• 348.000 m3 dia no conceito
otimista, considerando-se que só a partir desse ano é que começará a haver na Bahia maior
conscientização para o uso de gás natural na cogeração, como decorrência da implantação
do sistema de distribuição da Região Metropolitana de Salvador. A partir de 1993 passariam
a funcionar as primeiras novas unidades. Espera-se que depois dessa data todas as unidades
industriais com forte relação vapor eletricidade venham a ser expandidas ou imf lantadas com
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plantas de cogeraçào, utilizando além dos 6% da penetração os acréscimos de demanda poten-
cial do gás natural para o fim em análise.

Assim podemos montar o quadro 2.38 com a evolução para o mercado conquistável
de gás natural destinado à cogeração.

Quadro 2.39 Mercado Consquistavel de Gás Natural para Cogeraçào

103 NP/DIA

CENÁRIOS
Otimista
Conservador

1991
—

1992
—

1993

20
20

1994

60
59

1995

109
100

1996

161
144

1997

216
189

1998

276
238

1999

339
289

2000

406
342

2 6 MERCADO GLOBAL DE GÁS NATURAL DO ESTADO DA BAHIA

Os quadros abaixo, construídos a partir da aglomeração dos valores dos Quadros
2.14 Quadro 2.26 Quadro 2.28 Quadro 2.36 e Quadro 2.38 mostram a projeção do mercado
global de gás natural no Estado da Bahia, no período compreendido entre 1991-2000. de
acordo com os cenários.otimista e conservador.

Quadro 2 40 Projeção do Mercado Global de Gás Natural — Bahia — Cenário Otimista

103 M3 DIA

SETOR 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Idustrial 6974 7082 7189 7462 7784 8044 8352 8672 9005 9353
Residencial - 6 13 21 30 38 47 57 67 78
Com. Instituc. —
Transporte —
Cogeraçào —

Total 6974 7114 7258 7591 7982 8315 8702 9106 9529 9976

Quadro 2 41 Projeção do Mercado Global de Gás Natural—Bahia — Cenário Conservador

103 M3/DIA

SETOR 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 199T 2000

Idustrial 6922 6974 7030 7243 7465 7691 7927 8171 8421 8678
Residencial — 3 6 8 11 13 16 19 22 25
Com. Instituc. — 9 U 12 13 15 17 20 23 26
Transporte — 7 13 18 22 27 30 31 31 32

19
7
__

23
13
20

29
19
60

36
23
109

44
28
161

54
33
216

67
34
276

83
35
339

103
36
406

Cogeraçào
Total

—
6922

—
6993

20
7079

59
7270

100
7611

144
7790

189
8179

238
8479

289
8786

342
9103

62





CAPÍTULO — 3



3 — DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA RMS

3.1 — INTRODUÇÃO

Em termos gerais um projeto de distribuição de gás combustível canalizado é planejado
em função da dimensão e características demográficas da área a ser atendida (incidência
de consumidores industriais, comerciais, número de residências por quilômetro quadrado etc.)
das características horosazonais de consumo (fator de carga, fator de simultaneidade do sistema,
consumo interrompivel etc.) das previsões de crescimento dentro de um período de pelo menos
10 anos; e dos aspectos de segurança operacional e de abastecimento do sistema.

No passado quando se distribuía gás de carvão as redes de distribuição operavam
em baixa pressão e eram construídas com tubulações de ferro fundido. Posteriormente, com
a entrada do gás de nafta, passaram-se a utilizar pressões elevadas e o aço tornou-se um
material de construção mais interessante. Entretanto sua instalação é mais caro por necessitar
de soldagem, proteção catódica contra corrosão, revestimento e controle de qualidade preciso.

Mais recentemente em todos os países onde a indústria de gás natural já está consolidada
o uso de tubos de potietileno de alta densidade, vem tomando-se uma realidade em função
das seguintes vantagens:

• para diâmetro até 6" o tubo é mais barato do que o aço;
• dispensa proteção catódica e revestimento;
• a soldagem pode ser feita a quente pelo aquecimento das duas extremidades do

tubo;
• suporta pressões de até 4 kgf cm2

• os custos de escavação e repavimentação podem ser bastante diminuídos, pois
é possível utilizar-se de dispositivos pneumáticos que perfuram longitudinalmente
o sub-solo puxando atrás de si o tubo que vem enrolado em bobinas de 60 metros.

Os custos e a viabilidade econômica de implantação de uma rede de distribuição depen-
dem de todos os fatores acima mencionados mas geralmente, é fundamental a existência
de grandes concentrações industriais, especialmente para a viabilização dos gasodutos de
transportes de gás.

No caso da Bahia, o setor industrial, especialmente nas regiões do COPEC e CIA
certamente será das mais econômicas do país para implantação de redes de gás natural.

A implantação de um sistema para abastecimento do setor residencial, por outro lado,
seria justificável somente para áreas de alta densidade demográfica e de consumo. Primeira-
mente dever-se-ia implantar uma legislação municipal que tornasse obrigatório a instalação
de centrais de GLP em todos prédios residenciais e, posteriormente, estender a rede de gás
para as áreas com densidade de consumo elevada.

3 2 — ABASTECIMENTO INDUSTRIAL

0 esquema para abastecimento industrial pode seguir diversas configurações a depen-
der da localização das indústrias e sua proximidade do sistema de distribuição, vazão e pressão
de consumo, tipos de aplicações (estufas, fornos, caldeiras etc.) e número de equipamentos
envolvidos.
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Em termos gerais, a empresa concessionária de gás deverá definir o ponto de entrega
para o fornecimento de gás industrial.

A partir do ponto de entrega, a Companhia de Gás passará a assumir total responsa-
bilidade pela construção, operação e manutenção do sistema de distribuição, incluindo o conjunto
de medição e regulagem montado ã entrada da industria.

Após esse ponto tem-se a rede interna e a instalação interna de gás. cabendo à industria
realizar a construção e manutenção periódica do distema

A figura a seguir mostra um esquema tipico para abastecimento de uma industria

RfSPOWSABB-PAOC
OA CONCESSIONÁRIA

RE5PONSABILPADE

DOCONSUMDOR

EQUIPAMENTO
( FORNO CALOEIR

ESTUFA}

CONJUNTO DE
MEMC40E
REGULAGEM

LANTERNA
INDUSTRIAL

TRANSMISSÃO

ESQUEMA T'° ICO PARA ABASTECIMENTO INDUSTRIAL
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O Centro Industrial de Aratu onde se concentram algumas indústrias com grande poten-
cial de consumo de gás natural, é sem dúvida uma área onde poder-se-ia implantar um sistema
de gás canalizado dos mais econômicos do país. O CIA apresenta um grande número de
indústrias pequenas e médias concentradas em torno de indústrias pesadas com grande potencial
de carga e bem distribuídas numa área urbanizada de cerca de 2.000 hectares. A proximidade
do CIA com o sistema de gasodutos da PETROBRÁS possibilita a interligação da malha
de distribuição em um ou mais pontos de suprimento.

Na área definida como CIA-Sul, a Usina Siderúrgica da Bahia (USIBA) já é consumidora
de gás natural. É evidente que esta e as companhias de cimento devem tornar-se pólos de
um eixo principal de abastecimento.

De toda a área pesquisada, selecionou-se um sistema de distribuição capaz de abastecer
80 indústrias. Normalmente o volume de gás vendido é inferior ao potencial total das indústrias
pois nem sempre é possível ou desejável converter-se todos os equipamentos para o uso
de gás. O percentual de adesões a curto e médio prazos pode chegar a 60-80% dentro de
uma política de vendas a longo prazo.

Baseando-se em pesquisas de mercado, estimou-se um mercado de aproximadamente
1.200 mil metros cúbicos por dia, na área do CIA.

Assim sendo, o CIA-Sul poderá tomar uma configuração de distribuição baseada numa
linha principal, com pressão de operação de 4 kgf cm2 e diâmetro de 12" podendo operar
com pressões maiores caso os volumes envolvidos o justifiquem.

Estimativa de investimentos para abastecimento do CIA-Sul

A figura a seguir apresenta a configuração de um sistema que poderá ser adotado
objetivando o abastecimento das indústrias que situam-se naquela área.

A Rede de distribuição compreenderia cerca de 26 Km de tubulação e uma estação
redutora de pressão

O sistema incluiria também 80 ramais industriais e 80 conjuntos de medição e regulagem.

Com objetivo de demonstrar os parâmetros economicamente envolvidos no atendimento
ao setor industrial tomou-se como exemplo o sistema de distribuição do Centro Industrial de
Aratu-Sul, considerando:
80 indústrias atendidas
600 mil metros cúbicos por dia de fornecimento total
26 Km de tubulação
1 estação redutora de pressão
80 ramais industriais com medição e regulagem
12% a.a. de taxa de retorno
15 anos de amortização
US$ 112,5 1000 metros cúbicos para o preço de gás natural
16% de margem entre o preço de compra e venda

USS 5 a 10 1000 metros cúbicos distribuídos como custo operacional para atendimento
de grandes indústrias.

Investimento estimado de US$ 4,53 milhões o que resulta num custo unitário investido
de US$ 3 1000 metros cúbicos de gás distribuído. O lucro esperado é de US$ 1,1 a US$
2.2 milhões por ano,
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3 3 - ABASTECIMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL

Para o abastecimento dos setores residencial e comercial toma-se necessário a constru-
ção de uma rede de distribuição operando em média e baixa pressão.

Atualmente toma-se muito oneroso instalarem-se tubulações enterradas em zona urbana.
A escavação em si é problemática (por desviar, em certos casos o fluxo de trânsito de veículos
e pessoal) a interferência de outras concessionárias (água e esgotos, luz e telefone) toma
necessário o bom mapeamento do subsolo; os custos de repavimentação são elevados, etc.

Portanto, além de procurar minimizar os custos através de otimização das pressões
de operação do diâmetro e dos materiais das tubulações, deve-se analisar a escolha das
áreas para abastecimento cuidadosamente. Em termos gerais, as áreas a serem atendidas
devem ter alta densidade demográfica, alto consumo de energia residencial e alta concentração
de consumidores comerciais como restaurantes, hotéis, hospitais, clubes, etc.

Também, dados os altos custos de instalações internas para o setor residencial, é
de fundamental importância para a captação de mercado residencial, que a companhia inicie
entendimentos com as prefeituras para aprovação de um decreto que obrigue a instalação
de gasodutos nas instalações prediais de uso coletivo, na mesma linha de decreto existente
para a cidade de São Paub. Tal decreto, além de viabilizar a penetração do gás natural na
área residencial, contribuirá, eficazmente, para a redução dos riscos de incêndios em instalações
prediais de uso coletivo. Sabe-se que um botijão de gás combustível no interior de um aparta-
mento, é uma bomba incendiaria em potencial sujeita a explodir ou alimentar incêndios prove-
niente de outras causas. Na maioria dos países desenvolvidos é proibido o uso de botijões
de gás combustível no interior das residências.

Cada prédio residencial deverá ter o seus próprios reguladores de pressão de 1 para
0r04 kgcnf. Quando se tratar de prédio de poucos pavimentos (3 a 4) cada apartamento é provido
de medidor de vazão individual. Os medidores são instalados na parte térrea dos prédios
em abrigos de concreto ou metálicos.

A partir dos conjuntos de medição, configura-se a instalação interna residencial, que
não é mais propriedade ou responsabilidade da Cia. de Gás. O projeto e construção das
instalações internas deverão ser realizadas por instaladoras credenciadas pela Cia. de Gás,
embora no estágio inicial de implantação, esta possa vir a executar esse serviço. Em todo
caso, para ligação do gás, a instalação interna deverá ser visitada e testada pela Cia. de
Gás para verificar se a mesma corresponde aos padrões de estanqueidade e segurança.

No caso de prédios, a instalação residencial se configura como uma prumada vertical,
aparente em aço carbono pintado, correndo pela parede externa do prédio, com diâmetro
de 12. Na cozinha a canalização segue até o fogão, onde é colocada uma válvula, havendo
uma derivação para o ponto onde poderá ser instalado um aquecedor de água.

Para o atendimento de uma área residencial com densidade de 8.000 residências
por km2, serão necessários cerca de 200 metros de rede por hectare. A captação para a
Cia. de Gás de 80% do mercado implica em 3,2 metros de rede por consumidor ou em um
custo médio da ordem de US$150 residência.

O custo médio de execução de ramais residenciais se situa em torno de US$150 m
para tubulações de 4".

O número de consumidores atendidos por ramal depende das características urbanas.
Em áreas de construções uni-familiares, cada ramal atende a um só consumidor. Em áreas
mais densas, cada ramal poderá atender até 100 consumidores. Para áreas urbanas de alta
densidade assumindo uma extensão média de 10m por ramal e um atendimento de 30 consumi-
dores por ramal o investimento por residência atendida é de US$55.
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O custo de instalações internas (incluindo a conversão de equipamento) é estimado
em US$150 residência e o custo de medidores residenciais se situa em torno de US$45 por
unidade. Assim, para efeitos preliminares pode-se considerar como custo médio de atendimentos
de áreas residenciais favoráveis como sendo de US$ 400 por consumidor. Porém no caso
da COMGÁS em São Paulo, onde o decreto municipal 12.706 76 fixou um parâmetro no qual
as novas edificações são obrigadas a dispor de instalações internas para gás. o custo de
ligações de consumidores residenciais não ultrapassa os US$200 por residência.

A seguir apresenta-se o esquema típico de abastecimento residencial comercial alimentando
também pequenas indústrias.

GASOOUTO PETROBRAS

JO Hgf / e m *

LINHA PRINCIPAL

lPONTO DE ENTREGA
K>-r4k f l f / cm l

. LINHA PARA
ABASTECIMENTO

INDUSTRIAL
(4kgf /cm*

REOUTOR DEPRESSÃO
/INDUSTRIAL
/ (4fcflf/cm2-rlliof/cm2

REDE PE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL/COMERCIAL
REDUTOR DE PRESSÃO
ENTRADA DOS PRÉDIOS

PRÉDIO
RESIDENCIAL

PRÉDIO
RESIDENCIAL

PRÉDIO
RESIDENCIAL

ESQUEMA DE ABASTECIMENTO RESIDENCIAL /COMERCIAL

34 - ABASTECIMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE;

Em termos estratégicos e tendo em vista a consolidação de sua imagem frente ao
público consumidor cada vez mais exigente com a qualidade do meio ambiente, torna-se interes-
sante para a Companhia de Gás a penetração no mercado de transporte.

Para o abastecimento do setor de transporte, o gás natural pode ser utilizado sob
a forma de gás natural comprimido (GNC).

O uso de GNC está bastante difundido em termos nacionais e internacionais e necessita
de uma estação para compressão do gás natural da rede, até 250 kgf cm2. O GNC é então
armazenado em baterias de cilindros de alta pressão
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A Companhia de Gás da Bahia—BAHIAGÁS teria, em princípio as seguintes alternativas
de infra-estrutura para abastecimento de veículos:

a) Fornecimento de gás natural às garagens das empresas com pressão de 4 a 10
kgf cm2, através da extensão de uma lateral especial até a garagem.

Neste caso. as empresas de ônibus ou táxi teriam um tratamento similar ao de
um consumidor industrial ficando responsável pela construção da estação de com-
pressão e abastecimento de ônibus.

b) Fornecimento de gás natural comprimido (GNC) ou gás natural liqüefeito (GNC)
em postos públicos de abastecimento. Nesta alternativa, o sistema seria composto de uma
estação compressora, cascatas de cilindros de estocagem e postos de abastecimento.

Em alguns países por exemplo a Itália, junto ao posto de abastecimento de GNC
ficaria também uma oficina para adaptação de veículos, regulagem e troca de cilindros
de alta pressão.

c) Construção de estação de transferência: onde o gás seria comprimido na faixa
de 200-250 kgf cm2 arm?~^nado em feixes de cilindros e transportado em carretas até
as garagens de veículos. Esta alternativa se justifica somente quando as garagens estão
afastadas da rede de gás.
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4.1 - RELAÇÃO DAS EMPRESAS COM POTENCIAL DE CONSUMO DE GÁS NA REGIÃO
METROPOLITANA DE SALVADOR

EMPRESA

TIBRÁS
CIA. CELULOSE DA BAHIA
DETEN QUÍMICA S A
CERÂMICA 3 RIOS LTDA.
ALUBASA ESQUADRIA ALUM.
IPB
ICI BAHIA S/A
PANIRSA
VEDACIT NE. S A PROD. QUIM.
AGRICON S/A CER. LIMOEIRO
FERRO ENAMEL NE. IND. COM.
CIA. BEB. DA BAHIA (CIBEB)
CERÂMICA POTY COROA VERMELHA
CIA. QUÍMICA METACRIL
BOMBRIL QUÍMICA S A
MELANOR IND. QUIM. LTDA.
IND. DE BEBIDAS ANTÁRTICA
CERÂMICA ESMERALDA IND. COM.
CERÂMICA ARATU
IND. MAMONA DA BAHIA S/A
CERÂMICA SR. DO BOMFIM
EDUARDO DIAS NUNES
CIBA QEIGY DA BAHIA S/A
CELBRAS QU!M. TÊXTIL
CERVEJ. BAHIA S A-KAISER
ENGEX S.A.
RHODIA BAHIA
DRESCON S/A PROD. PERF.
FÁBRICA DE VASELINA FAVAB
EDN ESTIRENO NORDESTE
EMPRESA CARIOCA PROD. QUIM.
MASTER
TUBOS E PERFfL BAHIA S/A
ALIMBA PROD. ALIM. BAHIA
CARBONOR CARBON. NE. S/A
NITROCARBONO
REFINOR S/A LUBRF. DO NE.

LOCALIZAÇÃO

CAMAÇARI
COPEC
COPEC
SIMÕES FILHO
PIRAJÁ
CIA.
CIA.
MATA ESCURA
PIRAJÁ
CIA. NORTE
CIA. SUL
CAMAÇARI
SIMÕES FILHO
CANDEIAS
CIA. SUL
COPEC
CAMAÇARI
MATA DE S. JOÃO
CANDEIAS
PARIPE
SIMÕES FILHO
SIMÕES FILHO
COPEC
COPEC
D. DÁVILA
PIRAJÁ
COPEC
CIA.
CÍA.
COPEC
COPEC
CIA. SUL
CIA.
VALÉRIA
COPEC
COPEC
CIA.

RAMO DE ATIVIDADE

IND. QUIM.
IND. CELULOSE
IND. QUIM.
IND. C. CIVIL
IND. ALUMÍNIO
IND. QUIM.
IND. QUIM.
IND. ALIMENT.
IND. PC. CIVIL
IND. CERÂMICA
IND. C. CIVIL
IND. BEBIDAS
IND. CERÂMICA
IND. QUIM.
IND. OUIM.
IND. PETROQUIM.
IND. BEBIDAS
IND. C. CIVIL
IND. C. CIVIL
IND. QUIM.
IND. CERÂMICA
IND. CERÂMICA
IND. QUIM.
IND. FIBRA ACRIL.
IND. BEBIDAS
IND. EQUIP. PESADO
!ND. PETROQUIM.
IND. C. CIVIL
IND. OUIM.
IND. PETROQUIM.
IND. QUIM.
IND. PLÁSTICO
FABR. TUBOS AÇO
IND. ALIM.
IND. PETROQUIM.
IND. PETROQUIM.
IND. PETROQUIM.
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TERMOLIGA MINER. METAL
CQR
FRIMASA FR. MAT. SALVADOR
VASKANOR IND. COM. LTDA
FÁBRICA BISCOITOS TUPY S A
SANSUY DO NORDESTE S A
POLYSTAR IND. C. PROD. SINT.
BRASQUÍMICA PROD. ASF. LTDA,
PELIKAN DO BRASIL S A
PRASCI IND. ALIMENT. LTDA.
SMITHKLINE QUIM. NE.
TINTAS RENER S A
LUSO BRASILEIRA
CAFÉ ATLÂNTICO IND. COM.
CLEANLINE N. IND. PROD. QUIM.
POLIALDEN PETROQUIM. S A
CAFÉ CRAVO
NITROCLOR PROD. QUIM.
CAFÉ AMÉRICA
CAFÉ OUINTELA
INDAL AGROIND. CAL. ALMEIDA
ORG. LEÂO DO NORTE LTDA.
IND. QUÍMICA SASIL LTDA.
CONSERVAS ALIMENT. LTDA.
CAFÉ RIO BRANCO IND. COM. LTDA.
OXITENO DO NORDESTE S A
CBV NE. IND. MEC. S A
COBAFI CIA. BAIANA DE FIBRAS
MULTIBRÁS EQUIP. PETRÓLEO
SILINOR S A
CEFRINOR FRIG. NORD.
PLASTICOR IND. DE TINTAS
IND. METAL SALVADOR IMS
INDEBA IND. COM.
METALURG. S. CARLOS LTDA
S A WHITE MARTINS
INBRAC NORDESTE S A
ELEMEC EMP. ELETROMECÂNICA
METALÚRGICA CASTRO LTDA
OITAMETA ORG. IND. ART. MET
PAR IND. COM. LTDA
GERSON CIA. LTDA
NfTROFÉRTIL
USIBA — USINA SID. DA BAHIA
CARAÍBA METAIS
METANOR DO NE. S A
CIQUINE CIA. PETROQUIM.
COPENE
PRONOR
CPC CIA. PETROQ. CAMAÇARI
WHITE MARTINS

CIA.
COPEC
SIMÕES FILHO
CIA. SUL
CIA.
COPEC
CIA.
CANDEIAS
CIA.
SIMÕES FILHO
COPEC
CIA.
RETIRO
CAMPINAS
CIA.
COPEC
PIRAJÁ
COPEC
PIRAJÁ
PIRAJÁ
CIA.
CIA.
PIRAJÁ
CIA.
PIRAJÁ
COPEC
CIA.
COPEC
CIA.
COPEC
CIA. NORTE
CIA.
CIA.
PIRAJÁ
PIRAJÁ
COPEC
CIA.
CIA SUL
PIRAJÁ
CIA.
CIA.
CIA.
COPEC
CIA.
COPEC
COPEC
COPEC
COPEC
COPEC
COPEC
CIA.

IND. METAL
IND. PETROQUIM.
ABAT. FRIGORORIF.
IND. METAL
IND. ALIMENT.
IND. PETROQUIM.
IND. TÊXTIL
IND. PETROQUIM.
IND. TINTAS
IND. CARNES
IND. QUIM.
IND. QUIM.
IND. MÓVEIS AÇO
IND. ALIMENT.
IND. QU»M.
IND. ELETROQUIM.
IND. ALIM.
IND. QUIM.
IND. ALIMENT.
IND. CAFÉ
IND. DE PLAST.
IND. BEBIDAS
IND. QUIM. DIVERS.
IND. ALIMENT.
IND. ALIMENT.
IND. PETROQUIM.
IND. MECÂNICA
IND. TÊXTIL
EQUIP. P PROSPEC.
IND. QUIM.
ARMAZ FRIGORIF.
IND. QUIM.
EQUIP. P PROSPEC.
IND. QUÍMICA
IND. METAL
IND. PETROQUIM.
IND. C. CIVIL
IND. C, CIVIL
IND. METALURG.
IND. METALURG
IND. MECÂNICA
IND. JOIÁS
IND. FERTILIZANTES
IND. SIDERURG.
IND. METALURG.
IND. PETROQUIM.
IISIJ. PETROQUIM.
IND. PETROQUIM.
IND. PETROQUIM.
IND. PETROQUIM
IND. QUIMÍCA
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4.2 — LEI N? 5,555, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1989
AUTORIZA A CRIAÇÃO DA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1. — Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Companhia de Gás da Bahia
— BAHIAGÁS. com sede e fórum na cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, e
vinculada à estrutura da Secretaria das Minas e Energia, destinada a promover a exploração,
produção, aquisição, armazenamento, transporte, transmissão, distribuição e comercialização
de gás combustível e de subprodutos e derivados, observada a legislação federal pertinente
e de acordo com a evolução tecnológica, o desenvolvimento econômico e as necessidades
sociais, integrando-se as demais fontes de energia.

Art. 2. — O capital inicial da Companhia de Gás da Bahia — BAHIAGÁS, será de
NCZS1.500.000.00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzados novos), divididos em
NCZ$t .200.000.00 (hum milhão e duzentos mil cruzados novos) de ações ordinárias nominativas
e NCZS300.000.00 (trezentos mil cruzados novos) de ações preferenciais nominativas, com
ou sem direito de voto, todas no valor nominal de NCZS1.00 {hum cruzado novo) cada.

§ t. — o Estado da Bahia participará com pelo menos 51% (cinqüenta e um por
cento) do capital votante, podendo integraliza-lo em dinheiro, bens ou. créditos de qualquer
espécie.

Art. 2 — Nos aumentos de capital, será assegurada a percentagem mínima de partici-
pação prevista no parágrafo anterior.

Art. 3 — Poderão participar do capital pessoas físicas ou jurídicas, respeitado o disposto
no artigo anterior.

Art. 4 — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos necessários à integra-
lização do pagamento das ações que o Estado subscrever.

Art. 5. — A Companhia de Gás da Bahia — BAHíAGÁS. será administrada por um
Conselho de Administração, e uma diretoria, compostos respectivamente, de 05 (cinco) e 03
(três) membros, os quais terão mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos.

Art. 6 — Poderá a sociedade, para consecução dos seus objetivos, celebrar acordos,
convênios e realizar operações de créditos com entidades públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou internacionais.

Art. 7: — Fica concedida à Companhia de Gás da Bahia — BAHIAGÁS isenção de
tributos estaduais, incidentes sobre seus serviços, rendas e bens.

Art. 8 — Fica o Poder Executivo autorizado a consignar à Companhia de Gás da
Bahia — BAHIAGÁS, em cada orçamento anual, enquanto necessário, as dotações indispen-
sáveis ao desenvolvimento de suas atividades.

Art. 9. — F'ca autorizado a Secretaria das Minas e Energia a implantar as providências
necessárias á constituição e início de, funcionamento da Companhia de Gás da Bahia —
BAHIAGÁS.

Art. 10 — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Salvador, 13 de dezembro de 1989
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4.3 - SIGLAS UTILIZADAS

ABG — Associação Brasileira de Gás
BAHIAGÁS — Companhia de Gás da Bahia

BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CE — Coordenação de Energia da Secretaria das Minas e Energia

CEAL — Companhia Energética de Alagoas
CEDIGAZ — Centre International D Information Sur Le Gas

— Naturel et Tous Hydrocarbures Gazeux
CEG — Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro

CIA NORTE — Centro Industrial de Aratu-Norte
CIA SUL — Centro Industrial de Aratu-Sul

CM — Carvão Mineral
CNE — Comissão Nacional de Energia do MME
CNI — Confederação Nacional da Indústria

CNP — Conselho Nacional do Petróleo
COELBA — Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

COMGÁS — Companhia de Gás de São Paulo
COPEC — Complexo Petroquímico de Camaçari

COSERN — Companhia Energética do Rio Grande do Norte
CPFL — Companhia Paulista de Força e Luz

DEPRO — Departamento de Produção da Petrobrás
DIGAS — Divisão de Gás do Depro

DINURB — Distrito Industrial Urbano de Salvador
EGTD — Energia Garantida por Tempo Determinado

ELETROBRÁS — Centrais Elétricas Brasileiras S A
ETST — Energia Temporária para Substituição Térmica
GLP — Gá^ Liqüefeito de Petróleo
GN — Gás Natural

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBP — Instituto Brasileiro do Petróleo

IEJE — Instítut Economiqueet JuridiquedeLEnergiedeGenebre
MEDEE — Modele Devolution de Ia Demande D Energie

MME — Ministério das Minas e Energia
PASP — Plano de Ação do Setor Petróleo

PETROBRÁS — Petróleo Brasileiro S A
' PIB — Produto Interno Bruto

PLANGÁS — Plano Nacional do Gás Natural
RMS — Região Metropolitana de Salvador

SABESP — Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SANEPAR — Saneamento do Paraná

SME — Secretaria das Minas e Energia
SUDENE — Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste

tEP —Tonelada Equivalente de Petróleo
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