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1 OBJETIVO 

A ARSESP divulga a seguir suas considerações sobre as contribuições e exposições 
apresentadas durante a Audiência Pública No 03/2009, referente às seguintes Notas Técnicas: 

• Nota Técnica n° GBD/03/2009 – Revisão Tarifária da Gás Brasiliano Terceiro Ciclo 
Tarifário – Cálculo da Margem Máxima de Novembro de 2009; 

• Nota Técnica n° GBD/04/2009 – Revisão Tarifária da Gás Brasiliano Distribuidora 
Terceiro Ciclo Tarifário – Estrutura Tarifária de Novembro de 2009; 

• Nota Técnica n° GBD/05/2009 - Definição do Termo de Ajuste K 2009 – Aplicação 
Gás Brasiliano de Novembro de 2009. 

2 GÁS BRASILIANO E CONSULTORES 

2.1 Custos Unitários para os projetos do Plano de Negócios 

Extraído da contribuição da Gás Brasiliano, correspondência DIRGER-MA-2667/11/09 de 18 de 
novembro de 2009. 

“A ARSESP, na sua avaliação do Plano de Negócios apresentado pela Gas Brasiliano, revisou 
para menor os valores dos investimentos projetados informando ser esta revisão “com base na 
análise de preços históricos recentes praticados pela Gas Brasiliano”. Observa ainda na Nota 
Técnica nº GBD/03/2009 que “em alguns itens os preços unitários propostos pela 
Concessionária são significativamente superiores aos preços históricos praticados no ano de 
2008 e o primeiro semestre de 2009”. 

Ocorre que os preços unitários indicados pela Gas Brasiliano refletem as últimas aquisições 
efetuadas. Solicita-se, portanto, uma REAVALIAÇÃO desta revisão pelas razões a seguir: 

a. Na aquisição de materiais existe uma relação direta dos preços na aquisição com o volume 
de compra (“economia de escala”). 

Os preços históricos praticados pela Gas Brasiliano e que serviram de base para a decisão 
da ARSESP acima referida refletem o volume de obras do Plano de Negócios do 
qüinqüênio 2005 – 2009. 

Ao finalizar o ano de 2009 a Gas Brasiliano estará com uma extensão de rede de cerca de 
760 km enquanto que em dezembro/2004 esta extensão era de 179 km. Estão sendo 
implantados, nestes 5 anos, cerca de 337 km de redes de aço e 242 km de redes de 
polietileno. 

Ressalte-se que, no início do qüinqüênio, até por uma questão de política de compras, 
foram efetuadas aquisições de em grandes lotes para atendimento ao Plano e, assim, 
obtendo preços mais vantajosos. Já no final do qüinqüênio, as aquisições foram de 
pequenos lotes para atendimento ao “fechamento” dos projetos previstos. 

b. Os preços das últimas aquisições ─ efetuadas em pequenos lotes se comparadas com as 
aquisições anteriores ─, foram utilizados pela Gas Brasiliano como base na elaboração do 
Plano de Negócios 2010 – 2014. 

O Plano em si contempla cerca de 155 km de novas redes, sendo 50 km em aço e 105 km 
em polietileno. As aquisições de materiais estarão, em termos de lotes de aquisição, em 
linha com as últimas aquisições feitas pela Gas Brasiliano. 
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c. Os processos de aquisição de materiais apresentam, além do aspecto citado de “economia 
de escala”, particularidades próprias que muitas vezes não são refletidas nos custos 
históricos. Assim, por exemplo, entre o fechamento de um pedido e a entrega do material 
existe um período de pelo menos 6 meses. As aquisições para as obras já realizadas em 
2009 foram feitas no 2º semestre de 2008 aos preços da época e da mesma forma, o 
material utilizado no 2º semestre de 2008 teve seu processo de aquisição efetuado no 
início de 2008, observação essa de importância para o exposto no item “d” a seguir. 

d. A Nota Técnica referida cita “não haver razão para que os custos unitários do ano de 2009 
sejam superiores ao do ano de 2008” e que “o preço internacional do aço teve seu máximo 
no segundo semestre do ano 2008”. 

Efetivamente, no início de 2008 o aço laminado a quente no exterior subiu cerca de 20%, 
passando de US$ 660/tonelada para US$ 800/tonelada (matéria anexa “Mercado interno 
pode ter escassez de aço em 2008” – Agência Estado 24/02/08). Ocorre que o efeito desta 
elevação de preço foi repassado aos preços nas aquisições efetuadas pela Gas Brasiliano 
no final de 2008, enquanto que aquisições efetuadas em março e abril deste mesmo ano 
2008 não refletiram a elevação de preço. 

e. Da mesma forma, a Nota Técnica cita que “os custos informados pela GBD para as 
tubulações de aço no ano de 2009, em comparação com o ano de 2008, são 
inconsistentes” com base em que os custos para as tubulações de 200 mm reduziram 
enquanto que para 250 mm aumentaram. Ocorre que especificamente para as obras que 
requeriam tubulação de 200 mm, utilizouse de material em estoque. 

Finalizando, como resultado de sua avaliação, a ARSESP decidiu por valorar os investimentos 
em tubulações do Plano de Negócios apresentado pela Gas Brasiliano aos preços unitários 
praticados para o aço no ano de 2008 e para o PEAD no primeiro semestre de 2009, o que 
consideramos incorreto pelas razões apresentadas. 

Solicita-se, assim, uma REAVALIAÇÃO da decisão que levou a ARSESP em não concordar 
com os custos unitários apresentados pela Gas Brasiliano para as tubulações. A mesma 
solicitação de reavaliação é feita para os demais materiais utilizados (válvulas, Estações de 
Controle de Pressão, medidores, etc.) que porventura tenham tido custos unitários diferentes 
daqueles apresentados no Plano de Negócios”. 

Comentário ARSESP 1:  

A seguinte tabela apresenta os preços praticados para tubulações de aço nos últimos 
anos, os propostos pela GBD no Plano de Negócios e valores aprovados para a GBD. 

Adicionalmente, verifica-se que os valores aprovados pela ARSESP são consistentes 
com os definidos por ocasião da Revisão Tarifaria da Comgás, nos quais os valores 
referentes às obras são tipicamente mais elevados porque são realizadas em regiões 
metropolitanas e áreas com alta densidade populacional. 
Tabela 1 - Tubulações de aço: Comparação de preços  

  Custos Unitários Correntes em R$/m Custos Unitários a junho 
2009 em R$/m  

Material Diâmetro 2006 2008 2009 

Valores 
Aprovados 

ARSESP 

GBD  
Plano de  
Negócios 

COMGÁS 
Aprovado 

2009 
Aço 150 237,57     383,07 513,10 438,10 

  200 328,36 419,00 498,95 419,00 617,58 469,96 
  250   561,00 692,51 561,00 822,59 562,88 

Os custos praticados pela GBD no ano 2009 apresentam um aumento significativo em 
relação aos verificados em 2008.  A ARSESP observou na Nota Técnica N° GBD/03/2009 
que os aumentos não são consistentes, dado que para tubulações de diâmetro 200 mm, 
o material apresenta redução de custo de 3% e a obra um aumento de 36%, enquanto 
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que para tubulações de 250 mm o aumento do custo de material informado é de 45% e o 
de obra 8%. 

A GBD justificou que no caso das tubulações de diâmetro 200 mm não se registrou 
aumento do custo de material pois o mesmo se encontrava disponível em estoque. 
Entretanto, para o caso das tubulações de diâmetro 250 mm o material foi comprado no 
segundo semestre de 2008 quando o aço alcançou o preço máximo dos últimos anos. 
Tabela 2 - Tubulações de aço: Comparação custos unitários praticados pela GBD a preços 
correntes 2008 e 2009  

 Aço 35 bar 250 mm Aço 35 bar 200 mm 
 2° S 2008 2° S 2009 Incremento 2° S 2008 2° S 2009 Incremento

Custo unitário da Obra 323 348 8% 233 318 36%
Custo unitário da Material 238 344 45% 186 181 -3%

Custo unitário Total 561 693 23% 419 499 19%

As explicações incluídas na contribuição da Gás Brasiliano não são consistentes;  os 
aumentos de custo de obra são bem diferentes nos dois casos e não tem fundamento 
pela evolução do IPCA.   

Comentário ARSESP 2: 

Por outro lado, os custos propostos pela GBD no seu Plano de Negócios para as 
tubulações de 250 mm são bastante superiores aos praticados no ano 2009, que de 
acordo com a GBD representam a compra realizada no ano de maior preço do aço. 

A tabela 3 apresenta a evolução dos indicadores representativos de preços de 
tubulações de aço nos anos 2008 e 2009. O indicador está composto pelo índice 
internacional de aço para o material e pelo IPCA para a mão-de-obra segundo as 
proporções de material e mão de obra dos custos aprovados para o Segundo Ciclo no 
final do ano de 2003. O valor unitário do índice corresponde ao segundo semestre de 
2003. 

 
Tabela 3 - Tubulações de aço: Evolução do indicador de preços  

Indicador  Diâmetro 2008/S1 2008/S2 2009/S1 2009/S2  
150 1,234 1,395 1,369 1,284
200 1,227 1,419 1,378 1,265
250 1,221 1,438 1,386 1,251

Tubulações Aço 

300 1,223 1,433 1,384 1,255

Se os valores do ano 2009 apresentados pela GBD correspondem aos preços do ano 
2008 como indicado pela concessionária, os preços aplicáveis ao futuro Plano de 
Negócios deveriam ser inferiores, dada à tendência decrescente do indicador no ano 
2009. Nesse sentido é adequado considerar os preços de tubulações de aço declarados 
pela GBD para o segundo semestre de 2008, que corresponderiam a aquisições do 
primeiro semestre desse ano. A ARSESP não considera razoável valorizar o Plano de 
Negócios a um preço superior ao praticado no momento do máximo histórico quando a 
tendência recente é decrescente.  

Finalmente, os preços ajustados pela ARSESP para a GBD são similares aos preços 
aprovados para a COMGÁS, como se observa na Tabela 1. 

Comentário ARSESP 3: 

No caso de polietileno, a variação dos indicadores entre os anos 2008 e 2009 não é 
significativa, pelo qual é razoável considerar os preços praticados pela GBD no ano 2009 
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para o Plano de Negócios. Estes preços do ano 2009 correspondem às contratações do 
ano 2008, segundo informado pela GBD. 
Tabela 4 - Tubulações de PEAD: Evolução do indicador de preços  

Indicador  Diâmetro 2008/S1 2008/S2 2009/S1 2009/S2  
32 1,252 1,300 1,325 1,341
63 1,230 1,297 1,312 1,319
90 1,205 1,293 1,297 1,293

125 1,185 1,290 1,285 1,273

Tubulações 
PEAD 

180 1,132 1,283 1,252 1,218

 

Comentário ARSESP 4: 

Com relação aos Custos Unitários das conexões dos usuários, não é razoável que a 
tendência decrescente dos últimos anos se inverta no ano 2010, de forma a justificar um 
aumento de custos de 240%. A Concessionária não forneceu explicações para essa 
mudança.   

Portanto, se considera adequado manter para o Plano de Negócios os custos unitários 
ajustados pela ARSESP considerados na Nota Técnica N° GBD/03/2009. 

2.2 Projeto Pederneiras/Igaraçu/Barra Bonita 

Extraído da contribuição da Gás Brasiliano, correspondência GBD DIRGER-MA-2668/11/09 de 
18 de novembro de 2009. 

“O Plano de Negócios apresentado pela Gás Brasiliano contempla o atendimento ao Município 
de Igaraçu do Tietê através da extensão Pederneiras/Igaraçu a ser realizada no 4º Ciclo. 
Todavia, a ARSESP em sua avaliação ao Plano está incluindo o Município de Barra Bonita na 
extensão Pederneiras/Igaraçu e antecipando o projeto todo para 3º Ciclo, com “início do projeto 
em 2012 e construção da rede em 2013”, conforme Nota Técnica nº GBD/03/2009. 

A Gás Brasiliano solicita uma reavaliação desta antecipação e inclusão do novo Município ao 
projeto pelas razões a seguir: 

a) O projeto em questão faz parte do Sistema de Distribuição SDGN Iacanga que, num 
primeiro momento, está atendendo os Municípios de Bauru e Pederneiras. Este Sistema 
deveria ter iniciado sua operação em 2008 (3º trimestre) e isto só não ocorreu devido a 
atrasos por parte da TBG/Petrobras na construção do city-gate de Iacanga que supre o 
Sistema.  

O início do fornecimento de gás a estas comunidades deverá ocorrer até o final deste 
ano/início do próximo ano, tão logo se tenha a conclusão da construção do city-gate de 
Iacanga e seu início de operação. 

b) Para o 3º Ciclo o Plano de Negócios contempla a extensão Bauru/ Agudos/ Lençóis 
Paulista, passando estes dois novos Municípios ─ Agudos e Lençóis Paulista ─ a contar 
com o Gás Natural no 1º trimestre/2011 e 3º trimestre/2012 respectivamente. Já, a 
extensão Pederneiras/Igaraçu do Tietê está prevista para 1º semestre/2016 e, portanto, no 
4º Ciclo Tarifário. 

c) A não inclusão da extensão Igaraçu/Barra Bonita ao projeto se deve ao traçado da rede 
que, apesar de distâncias relativamente pequenas entre os dois municípios, requer a 
travessia do Rio Tietê através da solução técnica de “furo direcional”, fato este que 
agravaria mais a viabilidade econômica do projeto. 

d) A ARSESP, através da Nota Técnica referida anteriormente, ao tratar deste projeto, 
considera um investimento necessário de R$ 25,4 milhões, “calculado com base nos custos 
unitários considerados pela ARSESP e inclui alguns aspectos técnicos relacionados ao 
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traçado da rede, como o cruzamento do Rio Tietê”. Ocorre que estes custos unitários 
adotados pela ARSESP são inferiores àqueles que a Gas Brasiliano considerou no seu 
Plano de Negócios por refletir a realidade de mercado sendo, inclusive, objeto de 
solicitação de reavaliação à ARSESP em correspondência específica que está sendo 
encaminhada (DIRGER-MA-2667/11/09). 

e) Utilizando-se do valor de investimento e mercado indicados pela ARSESP e o WACC 
estabelecido de 10,05% para o Plano de Negócios, o projeto Pederneiras/ Igaraçu/ Barra 
Bonita caracteriza-se de total inviabilidade econômica, com um pay-back de 17 anos. Com 
este pay-back e a data de sua realização (2012/2013), ultrapassa-se a data de vencimento 
da concessão (dezembro/2029). Ressaltamos que se calculando com base no investimento 
que a Gás Brasiliano entende como requerido, superior ao indicado pela ARSESP, o 
comprometimento da viabilidade econômica é ainda maior. 

Observamos que a Gas Brasiliano ao contemplar o atendimento de Igaraçu no 4º Ciclo 
Tarifário, o fez na ótica de um crescimento de mercado que propicie a sua necessária 
viabilidade econômica. Com base no mercado atual o projeto Pederneiras/Igaraçu, a 
semelhança do projeto Pederneiras/Igaraçu/Barra Bonita, não apresenta viabilidade 
econômica”. 

Comentário ARSESP 1:  

O projeto (incluindo atendimento do município de Barra Bonita) foi proposto 
anteriormente para o Segundo Ciclo Tarifário. Assim, não se trata de um novo projeto, 
mas somente um remanejamento do projeto já proposto pela GBD. 

Comentário ARSESP 2: 

A viabilidade econômica do projeto depende, em grande parte, da previsão do mercado 
utilizado na análise. O mercado previsto para gás natural canalizado, de acordo com 
pesquisa de campo realizada pela ARSESP junto às indústrias na região, é maior do que 
o mercado contemplado pela GBD e inclui várias industrias cerâmicas para as quais a 
disponibilidade de gás natural canalizado é de grande importância. A inclusão desse 
mercado melhora significativamente a viabilidade econômica do projeto. 

Comentário ARSESP 3: 

O valor considerado pela ARSESP para o projeto Igaraçu / Barra Bonita é R$ 25.735 
milhoes, sendo um investimento de R$ 25.422 milhões no 3º. Ciclo, e o restante para o 
Quarto Ciclo. A estimativa dos investimentos da ARSESP considera o cruzamento do rio 
para atender ao município de Barra Bonita.  

Os custos unitários utilizados são aqueles aprovados pela ARSESP, conforme a Nota 
Técnica GBD/03/2009 e apresentado no item 2.1 deste documento. 

Comentário ARSESP 4: 

Os cálculos da ARSESP indicam o retorno do investimento no período da concessão; no 
entanto, ainda que a data do ‘Payback’ ultrapassasse a data de término da concessão, a 
concessionária não seria dispensada das obrigações da expansão do sistema de 
distribuição nos termos do contrato de concessão.   

Comentário ARSESP 5: 

Devido à grande importância da disponibilidade de gás natural para as indústrias nessa 
região, e considerando que as perspectivas do mercado e consumo são consideradas 
maiores do que as previstas pela GBD proporcionando um projeto economicamente 
viável, a ARSESP resolve manter esse projeto no Plano de Negócios para o Terceiro 
Ciclo Tarifário. 
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2.3 BRRL e Valor da Margem Máxima Inicial (P0) 

Extraído da contribuição da Gás Brasiliano, correspondência DIRGER-MA-2669/11/09 de 18 de 
novembro de 2009. 

A Nota Técnica nº GBD/03/2009 estabelece o valor da Margem Máxima Inicial P0 igual a 
0,2786 R$/m3, valor este que estará sendo alterado, conforme nosso entendimento, para maior 
com base na fiscalização a ser realizada pela ARSESP nas obras de extensão de rede em 
construção e que tem conclusão prevista ainda no ano de 2009. Neste ponto, observamos ser 
necessário rever o reconhecimento dos “ativos em formação”, pois parece ter havido uma 
omissão na alocação de parte destes investimentos. 

A Gás Brasiliano solicita se considere, em complementação ao que foi apresentado na 
Audiência Pública realizada em 19/11/09, os aspectos e esclarecimentos a seguir citados e 
pede que seja efetuada uma REAVALIAÇÃO da BRRLi com conseqüente ajuste valor da 
Margem Máxima Inicial P0 pelas razões a seguir: 

a) A Gás Brasiliano procurou adequar os seus cronogramas de obras em função dos atrasos, 
por parte da TBG/Petrobras, na construção dos novos city-gates que abastecerão os 
Sistemas de Distribuição a que se referem as obras que estarão sendo fiscalizadas. 
Procurou-se, desta forma, evitar a situação ocorrida com determinado Sistema de 
Distribuição onde a rede urbana de município (no caso Bauru) foi construída no 2º 
semestre de 2006 considerando o cronograma original da TBG/Petrobras de 
disponibilização do gás. Isto resultou na situação de se ter “rede vazia” aguardando-se o 
início de operação do city-gate respectivo, o qual a teve atrasos TBG/Petrobras na sua 
construção. 

b) A condição de “linha em carga” para a inclusão de determinada extensão de rede na Base 
de Ativos no cálculo da BRRLi, apesar de termos o entendimento de ser correta, não 
justifica a sua aplicação para a situação específica das redes já construídas e em 
construção que envolve os novos city-gates em implantação por parte da TBG/Petrobras. 
As obras foram realizadas/ou estão em realização e não entraram e operação unicamente 
devido aos atrasos da TBG/Petrobras. Trata-se, portanto, de uma situação que independeu 
da vontade e dos esforços da Gás Brasiliano. A Gás Brasiliano manteve e tem mantido a 
ARSESP informada do ocorrido e das discussões feitas junto à Petrobras e TBG. 

c) No cálculo da Margem Máxima (P0) consideram-se os investimentos do Plano de 
Negócios. Ocorre que a ARSESP, em sua análise do Plano, efetuou diminuição dos custos 
unitários de obras adotados pela Gás Brasiliano e, portanto, alteraram-se os valores dos 
investimentos apresentados. A Gás Brasiliano estará abordando este aspecto na Audiência 
Pública, ao mesmo tempo em que apresenta correspondência específica solicitando a 
reavaliação, por parte da ARSESP, dos custos considerados (correspondência DIRGER-
MA-2667/11/09). Ainda sobre os investimentos, a ARSESP, em sua análise do Plano de 
Negócios, efetuou uma antecipação do atendimento ao município de Igaraçu do Tietê do 4º 
Ciclo para o 3º Ciclo Tarifário. A Gás Brasiliano estará abordando este aspecto na 
Audiência Pública, ao mesmo tempo em que apresenta correspondência específica 
solicitando a reavaliação, por parte da ARSESP, desta antecipação do projeto 
Pederneiras/Igaraçu do Tietê (correspondência DIRGER-MA-2668/11/09). 

d) Nível de depreciações fixado sem justificação da BRRLi do 2º Ciclo Tarifário: De acordo a 
estimações próprias do cálculo indireto da BRRLi, observa-se uma alta dependência do 
nível de depreciações que se dá a estes ativos. O nível de depreciações postulado pela 
ARSESP não está respaldado em nenhuma parte dos documentos disponibilizados nem se 
indica como se obteve. O entendimento da Gas Brasiliano é de que o nível de 
depreciações utilizado deve ser o Nota Técnica “NT-3-GBD” versão final de dezembro/2004 
seria o indicado deve ser o da Nota Técnica nº GBD/03/2009 foi de R$ 3,15 milhões ao 
invés de R$ 3,495 milhões pois isto representa uma penalização no valor da BRRLi citada. 

Finalizando, a Gas Brasiliano solicitou e não foi atendida pela ARSESP para uma discussão 
com os Consultores da ARSESP, particularmente na determinação da BRRLi e correspondente 
cálculo da Margem Máxima Inicial (P0). Ressaltamos que em sendo a distribuição de gás 
natural em dutos um negócio de capital intensivo, onde entre 60 e 80% da margem percebida 
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pela Concessionária corresponde ao custo do capital e que depende diretamente da base 
tarifária, o não atendimento para uma discussão mais aprofundada com os Consultores, 
impossibilitou parte das análises e compreensão dos detalhes do processo de Revisão 
Tarifária.Regulação exige que entre Regulador e Regulado exista harmonia e transparência. 

Assim, solicitamos que os pontos levantados sejam considerados apesar de não termos tido a 
oportunidade destas discussões”. 

Comentário ARSESP 1:  

A ARSESP considerou a argumentação da Gás Brasiliano, entendendo como razoável 
que os investimentos somente se realizem levando em conta a perspectiva de sua 
efetiva utilização. Nesse sentido, o investimento na rede urbana do município de Bauru, 
que foi construída no 2º semestre de 2006 em função do cronograma original da 
TBG/Petrobras de disponibilização do gás para rede, foi reconhecido nessa data pela 
ARSESP. 

Comentário ARSESP 2: 

A ARSESP aceitou incluir na BRR, neste caso específico, as redes já concluídas a serem 
conectadas aos novos City Gates sob responsabilidade da TBG/Petrobras. A 
implantação dos City Gates sofreu atrasos não atribuíveis à concessionária e 
devidamente documentados pela GBD junto a ARSESP.  

A ARSESP não aceita incluir na BRR investimentos correspondentes a obras em 
execução e não finalizadas, pois a rede não poderia entrar em operação iniciando o 
fornecimento aos usuários, ainda que o City Gate estivesse operacional. Portanto a data 
considerada para a inclusão na BRR corresponde à data de finalização da obra se o City 
Gate não foi concluído; ou a data de entrada em operação nos casos restantes. 

Comentário ARSESP 3: 

Com relação aos ajustes de custos unitários realizados pela ARSESP no Plano de 
Negócios apresentado pela Gás Brasiliano, ver comentários do item 2.1. 

Com relação à inclusão do Projeto Pederneiras/Igaraçu/Barra Bonita no Plano de 
Negócios do Terceiro Ciclo, ver comentários do item 2.2. 

Comentário ARSESP 4: 

A ARSESP realizou uma fiscalização em campo no período de 30 de novembro a 2 de 
dezembro, com o objetivo de verificar obras realizadas em comparação com as obras 
registradas e projetadas pela GBD para o Segundo Ciclo, e definir sua inclusão na BRR. 
Para a referida fiscalização foram priorizadas as obras iniciadas no segundo semestre 
deste ano, relacionadas com o Sistema Valparaíso, Sistema Iacanga (Subsistema Bauru - 
Pederneiras) e Sistema Ibitinga (Subsistema Ibitinga - Itápolis). A verificação do avanço 
físico das obras dos três sistemas acima destacados, até 30 de novembro de 2009, é 
resumida a seguir: 

 Sistema Valparaíso 

A extensão projetada deste trecho é de 8.000 metros, em aço de 4”. Foi constatado 
que 2.000 metros já foram baixados e aterrados, e os 6.000 restantes se encontram 
soldados e posicionados “em desfile”, para lançamento em vala a ser aberta. Além 
desta tubulação, o sistema é constituído de uma Estação de Odoração e Medição 
(em início de construção) e um Conjunto de Regulagem e Medição (CRM), com 
previsão de atendimento inicial de um único consumidor industrial. 

De acordo com informações fornecidas pela GBD, as obras relacionadas com este 
sistema de distribuição foram iniciadas em agosto de 2009 e têm conclusão prevista 
para janeiro de 2010.  
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Quanto a Estação de Transferência de Custódia (ETC) de Valparaíso, de propriedade 
da TBG, segundo informação desta, repassada pela GBD, a sua operação terá início 
no mês de março de 2010.  

 Sistema Iacanga (Subsistema Bauru – Pederneiras) 

O projeto inclui  31.300 metros de tubulações de aço (1000 metros em 12”, 27.300 em 
10” e 3.000 metros em 8”). Foi constatado que 20.000 metros já foram baixados e 
aterrados, e dos 11.300 metros restantes, 7.500 estão pendentes de autorização do 
Instituto Florestal para sua execução, estando em obras de assentamento  os demais 
3.800 metros.  

Além da tubulação acima, o referido subsistema é constituído de uma Estação de 
Controle de Pressão (ECP), em construção, e um Conjunto de Regulagem e Medição 
(CRM) a ser instalado também em uma unidade industrial. 

De acordo com informações fornecidas pela GBD, as obras relacionadas com este 
subsistema de distribuição foram iniciadas em junho de 2009 e têm conclusão 
prevista para fevereiro de 2010.  

Quanto a Estação de Transferência de Custódia (ETC) de Iacanga, de propriedade da 
TBG, segundo informação desta, repassada pela GBD, a sua operação terá início no 
mês de março de 2010.  

 

 Sistema Ibitinga (Subsistema Ibitinga - Itápolis) 

Este sistema é projetado para 39.000 metros de tubulações de aço (34.900 metros em 
10” e 4.100 metros em 4”). Foi constatado que 32.000 metros já foram baixados e 
aterrados, estando os 7.000 metros restantes em fase final de construção. 

Além da tubulação acima, o referido subsistema é constituído de uma Estação de 
Odoração e Medição (EOM) e duas Estações de Controle de Pressão (ECP’s), todas 
em fase final de construção civil e início de montagem de tubulações e 
equipamentos, a serem transferidos do pipe shop da empreiteira. 

De acordo com informações fornecidas pela GBD, as obras relacionadas com este 
subsistema de distribuição foram iniciadas em julho de 2009 e têm conclusão 
prevista para janeiro de 2010.  

Quanto a Estação de Transferência de Custódia (ETC) de Ibitinga, de propriedade da 
TBG, segundo informação desta, repassada pela GBD, estará apta para entrar em 
operação ainda no mês de dezembro de 2009.  

 

Comentário ARSESP 5: 

Para o cálculo do P0 incluído na Nota Técnica n° GBD 003/2009, a ARSESP empregou a 
informação fornecida pela GBD em relação aos investimentos históricos até 30 de 
setembro de 2009.  Também, a ARSESP estimou os investimentos no período restante 
do Segundo Ciclo e aqueles que deveriam passar ao Plano de Negócios do Terceiro 
Ciclo por não terem as obras correspondentes finalizadas até o dia 30 de novembro de 
2009. Como foi previsto nessa NT, a informação da GBD e a estimativa da ARSESP foram 
corrigidas com o resultado da fiscalização em campo. 

De acordo com o resultado da mesma, os montantes dos investimentos  nas obras 
realizadas nos sistemas Iacanga, Ibitinga e Valparaiso ate 30 de novembro de 2009 são 
os seguintes:  
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Montantes dos Investimentos  em  Subsistemas Iacanga / Bauru – Ibitinga / Itápolis – Bauru / Pederneiras 
 -  Valparaiso[R$, junho 2009] 

Subsistema Ano Em Serviço Em Formação Total 
IACANGA / BAURU 2005 0 0 0
 2006 1.668.069 0 1.668.069
 2007 0 0 0
 2008 0 33.107.007 33.107.007
 2009 366.701 767.016 1.133.717
Total IACANGA / BAURU 2.034.770 33.874.023 35.908.793
IBITINGA / ITÁPOLIS 2005 0 0 0
 2006 0 0 0
 2007 0 0 0
 2008 0 0 0
 2009 0 22.255.905 22.255.905
Total IBITINGA / ITÁPOLIS 0 22.255.905 22.255.905
BAURU / PEDERNEIRAS 2005 0 0 0
 2006 0 0 0
 2007 0 0 0
 2008 0 0 0
 2009 0 12.940.819 12.940.819
Total BAURU / PEDERNEIRAS 0 12.940.819 12.940.819
VALPARAÍSO  2005 0 0 0
 2006 0 0 0
 2007 0 0 0
 2008 0 0 0
 2009 0 751.416 751.416
Total VALPARAÍSO  0 751.416 751.416

TOTAL 2.034.770 69.822.162 71.856.932

Preços de tubulações de aço do segundo semestre de 2009 ajustados pela ARSESP 

Os investimentos totais detalhados foram classificados em dois grupos: correspondente 
as obras concluídas que não entraram em operação por causa do atraso no City Gate 
(basicamente Iacanga-Bauru); e correspondente as obras ainda em andamento (Bauru-
Pederneiras, Ibitinga-Itápolis e Valparaiso). 

Montantes dos Investimentos em Formação  [R$] 
Subsistemas Iacanga / Bauru – Ibitinga / Itápolis – Bauru / Pederneiras -  Valparaiso 

Em Formação Subsistema Ano 
Concluídas Não Concluídas 

IACANGA / BAURU 2005 0 0
 2006 0 0
 2007 0 0
 2008 33.107.007 0
 2009 752.190 14.826
Total IACANGA / BAURU 33.859.197 14.826
IBITINGA / ITÁPOLIS 2005 0 0
 2006 0 0
 2007 0 0
 2008 0 0
 2009 0 19.057.022
Total IBITINGA / ITÁPOLIS 0 19.057.022
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BAURU / PEDERNEIRAS  2005 0 0
 2006 0 0
 2007 0 0
 2008 0 0
 2009 0 10.774.230
Total BAURU / PEDERNEIRAS 0 10.774.230
VALPARAÍSO  2005 0 0
 2006 0 0
 2007 0 0
 2008 0 0
 2009 0 630.872
Total VALPARAÍSO  0 630.872

TOTAL 32.517.249 30.476.951

Os montantes de investimentos correspondentes ao primeiro grupo foram adicionados a 
imobilizado em operação e incluídos na BRR inicial do terceiro ciclo e os 
correspondentes ao segundo grupo foram adicionados ao Plano de Negócios do 
primeiro semestre de 2010. 

Montantes dos Investimentos incluídos no cálculo da BRR inicial do 3° Ciclo – Adicionados ao 3° Ciclo  [R$] 
Subsistemas Iacanga / Bauru – Ibitinga / Itápolis – Bauru / Pederneiras -  Valparaiso 

Subsistema Ano Em Serviço Em Formação 
Concluído 

Total 2° Ciclo 
(vai na BRR) 

Passa ao 3° Ciclo 
1 Semestre 2010 

IACANGA / BAURU 2005 0 0 0 0
 2006 1.668.069 0 1.668.069 0
 2007 0 0 0 0
 2008 0 33.107.007 33.107.007 0
 2009 366.701 752.190 1.118.891 14.826
Total IACANGA / BAURU 2.034.770 33.859.197 35.893.966 14.826
IBITINGA / ITÁPOLIS 2005 0 0 0 0
 2006 0 0 0 0
 2007 0 0 0 0
 2008 0 0 0 0
 2009 0 0 0 19.057.022
Total IBITINGA / ITÁPOLIS 0 0 0 19.057.022
BAURU / PEDERNEIRAS  2005 0 0 0 0
 2006 0 0 0 0
 2007 0 0 0 0
 2008 0 0 0 0
 2009 0 0 0 10.774.230
Total BAURU / PEDERNEIRAS 0 0 0 10.774.230
VALPARAÍSO  2005 0 0 0 0
 2006 0 0 0 0
 2007 0 0 0 0
 2008 0 0 0 0
 2009 0 0 0 630.872
Total VALPARAÍSO  0 0 0 630.872

TOTAL 2.034.770 33.859.197 35.893.966 30.476.951
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Adicionalmente, a Gás Brasiliano apresentou durante a fiscalização os montantes de 
investimentos necessários para finalizar as obras em andamento ao fim do Segundo 
Ciclo, os quais foram omitidos no Plano de Negócios apresentado no inicio do processo 
de revisão tarifária. Os valores ajustados pela ARSESP para esses investimentos 
projetados são os seguintes: 

 

 

Investimentos para finalização obras (R$, junho 2009) 

Subsistema Ano R$ 

IBITINGA / ITÁPOLIS 2010 4.410.080
BAURU / PEDERNEIRAS 2010 7.821.187
VALPARAÍSO 2010 2.992.077
Outros específicos (indiretos)  2010 5.393.029
Outros Subsistemas 2010 1.044.146

TOTAL 21.660.519

Portanto, a ARSESP aprovou um Plano de Negócios para o Terceiro Ciclo que inclui  
todos os montantes correspondentes a investimentos em obras ainda em andamento 
que entrarão em operação no primeiro semestre do Terceiro Ciclo. O plano contempla 
também os investimentos em medidores e ramais não realizados no segundo ciclo, que 
a ARSESP incluiu no terceiro ciclo.  

 
Plano de Negócios para o Terceiro Ciclo incluído montantes provenientes do 2° Ciclo 

em  milhões de R$ (junho 2009) 

CAPEX 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Projetos de Expansão 14,60 22,37 8,79 26,73 22,77 95,26
Outros Específicos 4,74 2,69 1,39 1,08 1,01 10,91

Ativos Não Específicos 2,16 1,39 1,45 0,76 0,72 6,48
Provenientes do 2° Ciclo 51,84 0,00 2,53 2,57 0,00 56,95

TOTAL 73,35 26,45 14,17 31,13 24,50 169,60

 

A tabela seguir apresenta um resumo dos investimentos do Segundo Ciclo considerados 
na BRR ate o inicio do Terceiro Ciclo, em R$, a preços correntes: 

Investimentos incluídos na BRR em milhões de R$ (valores correntes) 

CAPEX 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Projetos de Expansão         20.195          64.077         13.853         77.957           7.164          183.247 
Outros Específicos           2.887            7.232           4.893           6.927           6.571            28.510 

Ativos Não Específicos              450            1.705           1.159           6.177           3.781            13.273 
TOTAL         23.532          73.015         19.905         91.061         17.516          225.029 

 

Comentário ARSESP 5 

A correção do P0 por sub.execução de investimentos no Segundo Ciclo foi recalculada 
considerando que as obras correspondentes aos subsistemas Ibitinga – Itápolis,  Bauru- 
Pederneiras e Agudos não foram finalizadas durante o ciclo, como indicado pela Gás 
Brasiliano no relatório de desvios apresentado ao inicio do processo de revisão. 
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Com relação ao cálculo da depreciação, o mesmo foi realizado segundo a metodologia 
vigente o qual não representa penalização para a concessionária. A depreciação 
calculada para a base inicial do segundo ciclo se fundamenta no valor adotado para essa 
base, com a taxa media assumida na Nota Técnica “NT-3-GBD” versão final de 
dezembro/2004.  

 

Comentário ARSESP 6: 

Durante o processo de Revisão Tarifária, a Gás Brasiliano é um dos agentes envolvidos  
e a regulação exige a transparência e isonomia da atuação do regulador na Revisão 
Tarifaria. Nesse sentido, a ARSESP solicitou a GBD a informação necessária para a 
revisão e a GBD teve oportunidade de opinar sobre a avaliação efetuada pela ARSESP 
no âmbito da Audiência Pública sem tratamento diferenciado com relação aos demais 
agentes. 

2.4 Mudanças no Mix Tarifário 

Extraído da contribuição da Gás Brasiliano, correspondência DIRGER-MA-2670-11-2009 de 18 
de novembro de 2009. 

“Mudanças no mix tarifário em relação à proposta da Gás Brasiliano (principalmente 
redução da margem do segmento Industrial - Grande Porte e aumento das margens dos 
segmentos GNC e GNV): 

A ARSESP mudou o mix tarifário que a Gas Brasiliano propôs, aplicando uma redução da 
margem proposta dos industriais de grande porte e acréscimo das margens dos segmentos 
GNC e GNV. 

Porém, deve se levar em conta as diferentes realidades dos segmentos, a saber: 

 O segmento GNC demanda investimentos inferiores por parte da Concessionária em 
comparação ao Segmento Industrial Grande Porte, uma vez que os compressores e 
ativos logísticos constituem-se em propriedade dos clientes desse segmento; em 
função  disso, na maioria das situações, os clientes de GNC posicionam-se donde haja 
disponibilidade de rede de distribuição ou haja a necessidade de construção de 
pequenas expansões de rede 

 No caso do segmento GNV, o desenho tarifário da Gás Brasiliano foi motivado pelas 
condições de competitividade do mercado (etanol vs GNV), o que obriga a Gás 
Brasiliano a realizar descontos significativos.  Este e um mercado que possui uma alta 
elasticidade- preço. Exemplo disso foi o fato de que durante o ano de 2009  ocorreu o 
fechamento de três postos de GNV 

 Por outro lado, no caso do segmento Industrial-Grande Porte, os clientes compõem a 
maior parcela dos investimentos e custos operacionais a serem efetuados pela 
concessionária no Plano de Negócios 2010-2014. 

Uma mudança do mix tarifário pode comprometer o atendimento ao Plano de Negócios, razão 
pela qual a Gás Brasiliano solicita a manutenção dos níveis de margem propostos. Assim, esta 
Concessionária solicita a ARSESP reconsiderar a mudança feita sobre a proposta referente ao 
mix tarifário”. 
Comentário ARSESP 1: 
A redução calculada na Margem Máxima Media da GBD foi da ordem de 20%. Se um 
segmento recebe uma redução maior do que este valor médio, outro segmento deve 
receber uma redução menor em relação ao valor médio para que seja mantida a Margem 
Máxima Media calculada. 

Comentário ARSESP 2: 
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Em termos de investimentos e custos por parte da concessionária, a ARSESP concorda 
quanto à necessidade de uma margem diferenciada em relação ao segmento industrial, 
tanto que esta foi a razão para a existência de um segmento tarifário especifico. 

No entanto, não se justificam valores muito diferenciados em relação às tarifas 
industriais. A margem proposta pela Gás Brasiliano é inferior à margem do segmento 
GNV e inclusive à definida para o segmento termoelétrico. 

Comentário ARSESP 3: 

A redução proposta pela Gás Brasiliano para a margem do segmento GNC foi de 75% e 
portanto, não está alinhada com a redução da margem dos outros segmentos. No que se 
refere aos menores custos que esse segmento tem em relação ao segmento Industrial – 
Grande Porte, não existem elementos quantitativos que expliquem a diferença tarifaria 
proposta.  

Comentário ARSESP 4: 

Em relação a competitividade do GNV com outros combustíveis observamos que as 
margens historicamente estabelecidas pelo regulador, não tem sido a causa de qualquer 
redução de competitividade uma vez que representam menos que 10% do preço do 
produto para o usuário final. 

A redução da margem proposta sem justificativa adequada pela GBD, resultaria em 
margem maior para os outros segmentos, principalmente para o segmento industrial que 
representa cerca de 85% das receitas da GBD. 

Portanto, a ARSESP mantém a sua proposta. 

2.5 Comentário ARSESP sobre a apresentação da Gás Brasiliano 

Há uma inconsistência nas informações apresentadas para o início de operações no 
município de Luiz António. Nos slides 12 e 32 da apresentação da GBD, a data prevista 
para atendimento  deste município é o ano 2010. No cronograma apresentado no slide 31 
a data prevista é Novembro de 2011. 

A ARSESP considerou a informação do Plano de Negócios com previsão de 
fornecimento para o município de Luiz António no início de 2010. 

3 COGEN 

Extraído da contribuição da COGEN 

Produção (Bacia de Santos e Pré-Sal) > foco principal da atenção nacional 

O  desenvolvimento do mercado fica para depois, ou ganha prioridade?  

E a lei do gás quando será regulamentada? 

... 

Podemos afirmar que os novos contratos de suprimentos para Distribuidoras serão somente de 
gás nacional!  

Gasodutos em Forte Expansão. E a Distribuição? 

... 
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Agenda Proposta - Expansão Competitiva NOVO GN 

1. Revisar política de precificação Petrobras (2007) > face novo cenário de oferta GN 

2.  Induzir expansão das redes  > precificação com metodologia transporte + commodity 

3.  Estabelecer política de leilões regulamentados > exemplo do setor elétrico (A-3, A-5) 

4.  Oferecer mais gás natural na opção interruptível > induzir demanda potencial 

5.  Induzir desenvolvimento de clientes Bi-Combustível  > GN e derivados de petróleo 

6.  Expandir oferta de GNC > antecipar mercado para futura rede de distribuição 

7.  Estruturar Plano de Marketing GN nacional > eliminar fator restritivo “Evo Morales” 

------ 

Oportunidade GN 2020: existe demanda potencial para o GN atingir 15% da matriz energética, 
com o mercado passando de para 150 Mm³/dia. 

  Foco para Novo GN: indústria (retomada econômica, conversão e novas) > 20 Mm³/d 

  GN Matéria Prima: retomada da petroquímica, fertilizantes e novas) > 10 Mm³/d 

  GNV e GNC: retomada  mercado e substituição diesel grandes cidades) > 10 Mm³/d 

  Inserção térmicas: novas térmica - geração flexível e base e GNL > até 50 Mm³/d 

  Cogeração e climatização: foco no mercado industrial, comercio e serviços > 20 M³m/d 

 

Comentário ARSESP 1: 

A apresentação da COGEN contém temas que não são diretamente relacionados à 
revisão tarifária. Não cabe à ARSESP comentar sobre os aspectos da cadeia de valores 
no fornecimento de gás natural sob regulamentação federal. As respostas aqui 
apresentadas se restringem aos assuntos abordados considerados relevantes à revisão 
tarifária. 
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Comentário ARSESP 2: 

No slide 13 da apresentação, “Competitividade Gás Natural na Gás Brasiliano” são 
apresentados dados dos combustíveis utilizados atualmente em cada sistema de 
distribuição. Esses dados não coincidem com os dados do mercado colhidos durante 
pesquisa no campo realizada pela ARSESP. 

A pesquisa da ARSESP também mostra que quase a totalidade dos consumidores de 
óleos mais pesados (3A para cima) pretendem mudar para biomassa no futuro próximo, 
combustível com o qual o gás natural não tem atualmente condições de competir em 
termos de preço, independente da margem estabelecida no processo de Revisão 
Tarifária. 

Comentário ARSESP 3: 

Referente aos itens incluídos na “Agenda Proposta – Expansão Competitiva Novo GN”, é 
apresentada somente a resposta ao tópico relevante à Revisão Tarifária.  

“Agenda Proposta - Expansão Competitiva NOVO GN” 

• “Expandir oferta de GNC > antecipar mercado para futura rede de distribuição” 
 
Resposta: A ARSESP apóia o uso de GNC para o desenvolvimento de mercados 
e como uma antecipação da implantação da infra-estrutura de gás natural 
canalizado. Por este motivo, a ARSESP tem aprovado margens diferenciadas 
para este segmento.   

4 GÁS BRASILIANO CONSULTOR 

As respostas às contribuições da Quantum em representação da Gás Brasiliano estão 
incluídas em conjunto com as respostas às contribuições da Gás Brasiliano. 

5 CIESP 

A CIESP apresentou alguns pontos que são respondidos a seguir: 

5.1 Cobertura Insuficiente na Área de Concessão 

 GBD projeta atender apenas 5% dos municípios em sua área de concessão até 2014. 

 GBD possui em sua Área de Concessão 375 municípios, 142 km2. 

 Sistemas de Distribuição atendem a 14 municípios 

o  Sistemas em Operação: 04 

o  Sistemas em Conclusão: 03 (dez/09) 

 O Plano de Negócios para o 3º Ciclo (2010-2014) contempla expansões, agregando 
mais 3 municípios 

 
 A GBD conseguirá atender os 375 municípios em 2029 ???? 
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 No ritmo atual de crescimento a Gás Brasiliano atenderá todos os 375 municípios de 
sua área de concessão em 270 anos. 

 

Comentário ARSESP 1: 

Os critérios e obrigações do atendimento do mercado foram estabelecidos nos termos 
do Contrato de Concessão celebrado entre o Estado de São Paulo e a Gás Brasiliano 
Distribuidora. A Primeira Subcláusula da Cláusula Sexta indica que além das 
responsabilidades de investimento, estabelecidas no “caput” da Cláusula e na Sétima 
Cláusula do Contrato (metas mínimas), a GBD deverá expandir os seus sistemas dentro 
de sua área de concessão, por solicitação devidamente fundamentada de qualquer 
interessado, sempre que o serviço seja economicamente viável. Desta forma, coerente 
com outros serviços considerados não essenciais, não é obrigação contratual a 
universalização do serviço de distribuição de gás canalizado. 

Lembramos que o atendimento do mercado exige investimentos significativos para 
implantação da infra-estrutura de distribuição de gás natural, que estão refletidos nas 
tarifas. Em muitos casos, em área de concessão de baixa densidade industrial e com 
área geográfica extensa, tais investimentos não são economicamente viáveis. Os 
investimentos em infra-estrutura de distribuição são elevados, em geral da ordem de 
dezenas de milhões de reais, e sua execução deve sempre encontrar a contrapartida de 
mercado. Em caso da distribuidora ser obrigada a executar obras consideradas não 
viáveis, o resultado seria a elevação geral da margem de distribuição e correspondentes 
tarifas dos demais usuários levando no limite a inviabilidade do fornecimento pela falta 
de competitividade do gás natural em relação aos demais combustíveis. 

É sempre possível prever a contribuição de participação financeira do usuário em 
projetos nos quais não se verifica viabilidade econômica com as tarifas vigentes. 

Para ilustrar, a seguir mostramos alguns casos típicos de expansão e a margem 
necessária para que os custos sejam cobertos, observamos que a margem média 
proposta pelo regulador é de R$ 0,2829 /m3. 

 
Tubulação 4” - 20 km 
Típico para atender  4 Industrias de Pequeno Porte 

Mercado:  200.000 m3/mês  Investimento: R$ 8,5 milhões  Requisito*: 0,3037 R$/m3  

 

Tubulação 6” - 50 km  
Típico para atender  4 Industrias de Grande Porte  

Mercado:  1.000.000 
m3/mês  

Investimento: R$ 25 milhões  Requisito*: 0,4466 R$/m3  

 

Tubulação 10” - 80 km   
Típico para atender um novo município com 8 Industrias + um posto GNV: o investimento inclui City Gate  

Mercado:  2.000.000 
m3/mês  

Investimento: R$ 65 milhões  Requisito*: 0,5806 R$/m3  

* Requisito = Valor Presente Investimento / Volume, calculado ao longo de 15 anos de consumo, incluindo 
custo operacional.  

 

A qualquer tempo na concessão, caso seja verificada a viabilidade econômico-financeira 
da extensão de novas redes, a concessionária deverá implantar a infra-estrutura. 
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Comentário ARSESP 2: 

A GBD atenderá um total de 19 municípios até o final do 3º. ciclo, com previsão de 
atender 24 municípios até o final do 4º. ciclo, sendo esses: 

1o. Ciclo 
2000 - 2004  

2o. Ciclo 
2005-2009  

3o. Ciclo 
2010-2014  

4o. Ciclo 
2015-2019  

Araçatuba  
São Carlos 

Descalvado  
Porto Ferreira 

Araraquara  
Matão  

Ribeirão Preto  
Valparaiso 

Lins  
Marília  
Bauru  

Pederneiras  
Ibiraté  

Itápolis  

Américo Brasiliense  
Agudos  

Lençóis Paulista  
Igaracu do Tietê  

Barra Bonita 

Sertãozinho  
Jaboticabal  
São Simão  

Sta. Rita Viterbo  
Birigui  

Como foi mencionado anteriormente, não existe uma obrigação no Contrato de 
Concessão de que sejam atendidos todos os municípios na área de concessão, a grande 
maioria dos quais não tem condições que permitam projetos de infra-estrutura 
economicamente viáveis. Nenhuma concessionária de gás canalizado no Brasil atende 
todos os municípios na sua área de concessão. Mesmo em países desenvolvidos, com 
histórias de mais de 150 anos de distribuição de gás e mercados residenciais relevantes, 
não há cobertura geográfica total. O gás é uma alternativa energética e não um requisito 
obrigatório. 

A ARSESP vem constantemente observando o cumprimento das obrigações do Contrato 
de Concessão, não somente durante processos de revisão tarifária, mas também por 
meio de regulamentações e fiscalizações. 

5.2 Diversos municípios acima de 50 mil habitantes não estarão atendidos até 2019 

 GBD projeta atender apenas 5% dos municípios em sua área de concessão até 2014. 

Elaboração: GAS ENERGY 

Valparaíso

Luiz Antonio

Ourinhos

Tupã COMGÁS

MG

LEGENDA
GASBOL
CONSTRUÍDO
EM CONSTRUÇÃO 2009
A CONSTRUIR 2010-2014
A CONSTRUIR 2015-2017
MUNICÍPIOS + 50 MIL HAB.

Igaraçu do Tietê

 



    

 20

Comentário ARSESP 1: 

As características do mercado da GBD foram apresentadas na Audiência Pública 
03/2009: 

• Mercado Industrial 

o Crescente uso de Biomassa com baixo preço 

o Grandes distâncias até pontos de consumo de gás natural 

o Forte presença de agronegócios: consumo sazonal 

o Baixa densidade de industrias com consumo de gás natural 

• Mercado Residencial e Comercial 

o Predominância de pequenos centros urbanos 

o 21% da população do Estado em 49% da área 

o Núcleos residenciais com pouca verticalização 

o Comércios de menor porte (consumo médio 50% inferior ao da RMSP)  

• Mercado Veicular  

o A maioria dos centros urbanos não justifica investimento em postos de 
GNV 

o Região produtora de etanol 

• Mercado Geração (Termoelétrica e Cogeração) 

o Não há previsão de projetos entrando em operação no 3º ciclo tarifário 

o Previsão de Investimento no 3º ciclo para projeto no 4º ciclo 

 

O gráfico seguinte apresenta as características básicas relevantes ao mercado de gás 
natural no Estado de São Paulo. Observa-se que a região da GBD caracteriza-se por 
reduzida demanda industrial por combustíveis. Ainda que toda a região da Gás 
Brasiliano utilizasse como combustível exclusivamente o gás natural, o consumo deste 
energético seria de apenas 9% do consumo total de combustíveis do Estado de São 
Paulo. Trata-se de uma questão estrutural que só será modificada a longo prazo com a 
efetiva implementação de políticas de descentralização industrial no Estado de São 
Paulo. 
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A demanda industrial indicada no gráfico corresponde a combustíveis que o gás natural 
possa deslocar. 

Comentário ARSESP 2: 

O número de habitantes em um município não define a viabilidade econômica de novas 
regiões.  Para trazer gás natural canalizado a uma nova região é necessário ter uma 
demanda “âncora” que proporcione um volume de vendas (fluxo de caixa) suficiente 
para suportar os investimentos em infra-estrutura. Essa âncora normalmente vem na 
forma de um grupo de indústrias com demanda térmica significativa. O segmento 
residencial não proporciona essa âncora, em particular no caso do Brasil onde não há 
consumo para aquecimento de ambientes, como no caso da Europa e do norte dos EUA, 
e conseqüentemente o consumo específico é extremamente baixo. 

Assim, o número de habitantes em um município não é um indicador para a viabilidade 
de investimentos em infra-estrutura de gás natural canalizado.  

 

Comparativo da Situação de Cias. de Distribuição De Gás no Brasil 

 

  

Municípios 
na área de 
concessão 

Municípios 
atendidos 
por rede 

Clientes 
Industriais 

Clientes 
Automotivos 

Clientes 
Comerciais 

Clientes 
Residenciais 

No. total 
cliente 

convencional 

Extensão 
da rede 

(km) 

Volume 
s/geracao 
1000 m3/d 

ALGÁS 102 12 20 35 329 30.000 30.384 254 461 

BAHIAGAS 417 17 106 110 81 26.661 26.958 572 2.147 

CEGAS 184 7 110 42 45 714 911 269 392 

SERGAS 75 5 34 36 47 5.065 5.182 138 260 

POTIGAS 167 8 35 64 14 624 737 280 366 

PBGAS 223 11 42 44 Início de fornecimento 138 248 357 

COPERGÁS 185 12 82 71 15 36 Prédios 204 343 868 

CEBGAS 1 Início das operações 7 

BR DISTRIB. 78 7 25 27 173 16.057 16.282 173 1.357 

MTGÁS 22 Início das operações 11 
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Municípios 
na área de 
concessão 

Municípios 
atendidos 
por rede 

Clientes 
Industriais 

Clientes 
Automotivos 

Clientes 
Comerciais 

Clientes 
Residenciais 

No. total 
cliente 

convencional 

Extensão 
da rede 

(km) 

Volume 
s/geracao 
1000 m3/d 

MSGAS 78 3 6 11 38 878 933 152 66 

GASMIG 853 23 96 87 70 - 253 631 1.284 

COMPAGAS 399 7 99 33 249 6.019 6.400 514 565 

CEG 19 18 348 407 10.507 724.393 735.655 3.986 4.239 

CEG RIO 72 14 76 87 219 21.152 21.534 881 2.111 

SULGÁS 467 17 90 70 113 567 840 457 995 

SCGÁS 293 36 175 127 158 29 prédios 487 803 1.525 

COMGAS 177 67 1.012 403 9.053 640.723 651.191 5.700 11.082 

SP SUL 93 17 200 33 858 30.506 31.597 1.278 1.247 

GBD 2009 375 10 67 14 305 5.779 6.165 593 516 

GBD 2014 375 15 142 18 612 11.715 12.487 811 1.130 
TOTAL 
ESTADO 645 94 1.279 450 10.216 688.723 700.668 7.571 12.845 

Fonte de Dados: ABEGAS / Cias de Distribuição  

Do apresentado na tabela acima, se observa a situação adequada de desenvolvimento da 
GBD em relação as demais concessionárias brasileiras. A análise deve ser realizada 
comparando o tempo de concessão, o potencial do mercado, a extensão territorial, entre 
outros. Verifica-se no caso da GBD uma adequada expansão de redes em relação aos 
volumes distribuídos, sendo atualmente a 7ª distribuidora brasileira em termos de redes 
implantadas. Mercados mais desenvolvidos, com expressivo potencial de consumo 
como Minas Gerais e Paraná, têm uma cobertura de municípios similar à atendida na 
área de concessão da GBD. 

5.3 O Plano de Negócios indica “estagnação” na ampliação da rede 

A CIESP indicou que Total previsto para final 2009: 758 km, 430 km rede primária em aço e 
328 km rede secundária em polietileno e existe uma estimativa de construção de cerca de 150 
km de rede entre 2010 e 2014. 
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Elaboração: GAS ENERGY 

Total previsto para final 2009: 758 km
• 430 km rede primária em aço
• 328 km rede secundária em polietileno

Estimativa de 
construção de cerca de 
150 km de rede entre 

2010 e 2014

CAPEX: GBD propõe investir apenas 35% 
em relação ao 2° ciclo

Total Projetado no 2o Ciclo 

R$ 279 milhões (base 2004)

Total Projetado para 3o Ciclo
GBD:          R$ 98 milhões (base 2009)
ARSESP:   R$ 112 milhões
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* 2009 – Informações não disponíveis
Elaboração: GAS ENERGY 

A CIESP indicou que o Total Projetado no 2o Ciclo R$ 279 milhões (base 2004) e o Total 
Projetado para 3o Ciclo segundo GBD R$ 98 milhões (base 2009) e segundo a ARSESP R$ 
112 milhões. 

A GBD em CAPEX propõe investir apenas 35% em relação ao 2° ciclo. 
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Comentário ARSESP: 

No entendimento da ARSESP, a redução nas taxas de crescimento de rede se deve à 
falta de projetos economicamente viáveis com os preços do gás natural atualmente 
fornecidos pela Petrobras. A ARSESP identificou um projeto viável adicional para a 
implantação na segunda metade do Terceiro Ciclo, razão pela qual o projeto Igaraçu / 
Barra Bonita foi acrescentado ao Plano de Negócios. 

Assim, o Plano de Negócios ajustado pela ARSESP mostra as seguintes tendências e 
projeções para a extensão das redes e demanda: 

 

 
 

As projeções mostram que mesmo tendo taxas de crescimento de rede reduzidas, o 
atendimento ao mercado continua com taxas de crescimento elevadas, mais do que 
dobrando o consumo atual até o final do Terceiro Ciclo.   

5.4 Não cumprimento das Metas de Atendimento e Saturação do Mercado 

A CIESP indicou que a GBD não alcançou o mercado projetado para o 2º ciclo e pergunta se 
alcançará no Terceiro Ciclo. 
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A CIESP indicou adicionalmente: 

• Estratégia da GBD objetiva a saturação nos Pólos de Consumo através de expansões 
as redes urbanas já construídas (redes secundárias); 

• ARSESP não contesta a baixa projeção de investimentos apresentada para o 3º Ciclo 

 

Comentário ARSESP 1: 

A concessionária não alcançou o mercado previsto no Segundo Ciclo em função de 
vários fatores, principalmente atrasos na entrada de operação dos City Gates que iriam 
abastecer novas regiões, sendo esses Iacanga (redes Bauru, Pederneiras), Ibitinga 
(redes Ibitinga e Itápolis) e Valparaiso (rede Valparaiso).  

Comentário ARSESP 2: 

Os atrasos no cumprimento das metas mínimas estabelecidas no Contrato de 
Concessão são sujeitas à fiscalização da ARSESP, cabendo as penalidades definidas no 
Contrato.  

Por outro lado, existem investimentos aprovados para o Segundo Ciclo Tarifário; os 
mesmos foram analisados e processados de acordo com a metodologia aprovada na 
Nota Técnica RTM/02/2009, tendo sido corrigido o efeito financeiro dos atrasos de 
investimentos aprovados para o Segundo Ciclo e não concluídos no cálculo do P0 para 
o Terceiro Ciclo Tarifário.   

Comentário ARSESP 3: 

Uma estratégia de “saturação” significa que a concessionária irá atender o mercado nas 
regiões onde infra-estrutura principal já foi implantada e, portanto, o mercado será 
atendido com investimento reduzido. Isso é um processo normal na evolução de 
qualquer companhia de distribuição de gás natural canalizado. 

Como mostrado no gráfico “Crescimento Mercado e Redes – GBD” apresentado no item 
anterior, a previsão de crescimento no volume de vendas é elevado decorrente dos 
investimentos no Segundo Ciclo. 

5.5 Desequilíbrio na evolução do GNC frente aos demais segmentos 

A Gás Brasiliano utiliza duas formas de distribuição do GN 

Via gasodutos 
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• Construção de Ativos 

• Preços mais atrativos para os consumidores 

• Geração de empregos na construção e manutenção 

• Melhor solução ambiental 

Via gás natural comprimido 

• Não é construído ativo 

• Preços mais elevados 

• Operações menos seguras 

• Aumento nas emissões de poluentes  e no tráfego de caminhões pesados nas rodovias 

Elaboração: GAS ENERGY 
Fonte dos dados: Plano de Negócios GÁS BRASILIANO / Rev. ARSESP

* 2009 – Informações não disponíveis
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Comentário ARSESP 1: 

A observação da CIESP sobre a distribuição de gás por parte da GBD não considera que 
a GBD não distribui gás através de GNC. A GBD possui um Contrato de Concessão 
somente para a distribuição de gás natural canalizado. Entre os segmentos do mercado 
existem clientes de GNC. Esses clientes são responsáveis pela compra de gás, 
investimento em ativos (compressão, estocagem, transporte, distribuição, 
descompressão, regulagem de pressão e medição) e custos operacionais associados à 
comercialização de gás natural para os usuários finais. O fornecimento de GNC não é 
regulado pela ARSESP. 

Comentário ARSESP 2: 

Em um mercado que não está maduro, e em particular numa região com um mercado 
geograficamente disperso, diferentes taxas de crescimento nos vários segmentos do 
mercado são normais. O uso de GNC ainda é uma técnica relativamente nova, assim um 
aumento de 2 clientes para 4 clientes não é considerado excessivo. 

Comentário ARSESP 3: 

Com relação ao crescimento nos volumes projetados para GNC, a GBD iniciou o 
atendimento no segmento de GNC em 02/2006 fornecendo a um cliente com consumo de 
aproximadamente 200.000 m3/mês (equivalente a uma indústria de médio porte). Esse 
mercado cresceu para quatro clientes durante 2008, dos quais dois não registram 
consumo em alguns meses. Os volumes alcançaram uma média de 2,8 milhões de 
m3/mês nos doze meses até 07/2009.   

O Plano de Negocios da GBD mostra que os clientes cujo consumo é atualmente variável 
vão mudar para um perfil de consumo constante. Se espera que o mercado de GNC 
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mantenha os quatro clientes ao longo do Terceiro Ciclo, com um volume de 4,2 milhões 
de m3/mês em 2010 e de 5,2 milhões de m3/mês em 2014. 

Não se espera um aumento de clientes durante o Terceiro Ciclo Tarifário, somente uma 
mudança no perfil de consumo. Em termos de volume, o aumento ao longo do ciclo é um 
total de 25% (ano 2010 até 2014), comparado com um aumento de 64% previsto pela 
ARSESP no mercado global, 102% no segmento Industrial Pequeno Porte e 98% de 
crescimento no segmento Industrial de Grande Porte. Portanto o GNC é o segmento de 
mercado que menos cresce durante o Terceiro Ciclo tarifário, com exceção do segmento 
GNV. 

Apesar do crescimento moderado do segmento GNC, a ARSESP vem acompanhando 
seu desenvolvimento e considera o GNC uma ferramenta apropriada para abertura de 
novos mercados, para o atendimento de clientes cuja situação geográfica e/ou consumo 
não permita a implantação de redes economicamente viáveis, e para antecipar a 
construção da infra-estrutura de gás natural canalizado.   

 

5.6 Elevação da Margem proposta pela GBD para o GNC e GNV sem justificativa 
convincente 

A CIESP indicou: “ 

GNC: 

A proposta realizada pela Gás Brasiliano consiste em uma redução substancial da margem, da 
ordem de 75% em relação a vigente. Para manter o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, a ARSESP considera prudente uma redução mais alinhada com os demais 
segmentos, que também permita oferecer uma alternativa mais competitiva que a atual e que 
promova melhor utilização da infra-estrutura existente. (?????). 

GNV: 

A proposta realizada pela Gás Brasiliano consiste em uma redução da margem de 31% em 
relação a vigente. Assim como proposto para o GNC a ARSESP considera prudente uma 
redução mais alinhada com os demais segmentos e similar à redução proposta para a margem 
máxima inicial – P0. O valor proposto de redução é igual a 20,57%. (???)”. 

A Agência propõe 
MAIS QUE DOBRAR a 

margem requerida 
pela Concessionária

????????
?

A margem proposta 
pela ARSESP para o 
GNV é superior ao 

proposto pela 
Concessionária

????????
?

 

Comentário ARSESP 1: Como indicado anteriormente, se um segmento recebe uma 
redução maior do que o valor médio, outro segmento deve receber uma redução menor 
em relação a este valor médio para que seja mantida a Margem Máxima Media calculada. 

Comentário ARSESP 2: A redução proposta pela Gás Brasiliano para a margem do 
segmento GNC foi de 75% e portanto, não está alinhada com a redução da margem dos 
outros segmentos. No que se refere aos menores custos que esse segmento tem em 
relação ao segmento Industrial – Grande Porte, não existem elementos quantitativos que 
expliquem a diferença tarifaria proposta.  
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Em relação a margem do GNV, observamos que o valor  da mesma não tem sido a causa 
de qualquer redução de competitividade uma vez que representa menos que 10% do 
preço do produto para o usuário final. A redução da margem proposta sem justificativa 
adequada pela GBD, resultaria em margem maior para os outros segmentos, 
principalmente para o segmento industrial que representa cerca de 85% das receitas da 
GBD. 

5.7 OPEX - Perdas 

A CIESP argumenta que Perdas de 1% não se justificam, pois a rede da Gás Brasiliano é nova, 
sem a presença de redes de ferro fundido. 

Comentário ARSESP 1:  

O valor de “perdas” de 1% considerado pela ARSESP na Nota Técnica GBD/03/2009 
refere-se exclusivamente às perdas técnicas (vazamentos no sistema e uso próprio), não 
sendo consideradas as perdas comerciais. 

No caso de erros de medição do contrato com a Petrobrás, este valor já foi considerado 
nulo e concordamos com a argumentação de ABRACE e a CIESP de que os desvios de 
medição podem ser para mais ou para menos. 

Comentário ARSESP 2: 

O valor de 1% e um valor razoável utilizado pelos reguladores de distintos países para as 
redes de distribuição. A tabela a seguir apresenta uma comparação internacional de 
perdas de distribuição parcialmente citada na Audiência Pública AP 001/2009 – 2ª Etapa 
pela ABRACE, ABIQUIM e BRASKEM e cuja fonte é o instituto de pesquisa econômica 
holandês, “Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis”. 

 

 

O valor de 1% é também aceito na Argentina para novos projetos, e foi o valor 
considerado para o 2º ciclo da GBD..  

No entanto, as condições da rede da Gás Brasiliano, os parâmetros de eficiência 
operacional demonstrados, e com base na revisão dos valores históricos praticados, 
considera-se factível para os próximos cinco anos o valor de 0,5%, que passa a ser 
adotado nesta revisão. 
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5.8 OPEX - Aferição e Leitura / Entrega de Faturas  

A CIESP argumenta que custos como de aferição e leitura e entrega de faturas do 2o Ciclo 
Tarifário – cujos volumes não se realizaram - não deveriam ser contabilizados e/ou deveriam 
ser descontado do cálculo de P0. 

Comentário ARSESP:  Os valores apresentados pela Gás Brasiliano para esses itens 
foram os efetivamente praticados pela empresa no 2º ciclo, não necessitando de glosas 
ou ajustes. Correspondem, portanto, às despesas relativas aos volumes efetivamente 
faturados. 

6 FIESP 

• O Estado de São Paulo projeta um enorme potencial de oferta de gás natural no futuro 
próximo; 

• O Plano de Negócios validado pela ARSESP não está alinhado para capturar esse 
aumento;  

O expositor comentou verbalmente que o Plano de Negócios e insuficiente para cumprir com 
as obrigações da concessão e que a ARSESP, como órgão do Estado, não deve admitir esse 
Plano. A FIESP entende que a Gás Brasiliano não esta interessada em investir na concessão 
devido ao contexto de venda da empresa. 

Comentário ARSESP 1 

A projeção de um “enorme potencial de oferta no futuro próximo” não influenciará o 
mercado factível dentro da região da GBD durante o próximo ciclo tarifário. A oferta de 
gás em grande quantidade não é uma realidade em termos de data de entrega, preço, ou 
disponibilidade de volumes para contratação pelas concessionárias de distribuição 
(exemplo do pré-sal). Atualmente existe disponibilidade acima de 13 milhões de m3/dia 
que vem sendo queimado pela Petrobrás. O mercado novo adicionado somente poderá 
se estabelecer caso o gás ofertado nos pontos de entrega tenha o preço reduzido em 
contratos de longo prazo. Ainda assim, as características de industrialização da região 
sempre estabelecerão limites para a expansão. Caso esse cenário venha a se modificar, 
a concessionária será a primeira interessada em expandir sua rede para obter melhores 
resultados. A qualquer tempo a concessionária poderá propor expansões não 
contempladas no Plano de Negócios. (ver Comentário 1 do item  5.1). 

A dispersão dos consumidores implica em custos de investimento elevados. Além disso, 
a disponibilidade de biomassa com baixo custo nessas regiões representa  um 
obstáculo à penetração do gás natural no mercado. 

Os subsídios externos de modo a tornar rentáveis os projetos não são objeto das tarifas 
propostas no âmbito desta revisão tarifária. A realização de projetos não rentáveis 
nestas condições requereria aumentos nas tarifas de gás dos atuais usuários que as 
tornariam não competitivas. 

A universalização do serviço de gás canalizado encontra barreiras devido aos altos 
investimentos necessários em ativos de redes de distribuição em decorrência das 
características geográficas e de mercado da concessão.  Os seus custos inviabilizariam 
a competitividade do gás canalizado inclusive para os atuais usuários. O gás natural é 
um energético substituto cuja utilização depende da existência de interesse do mercado. 

O Plano de Negócios aprovado pela ARSESP reconhece as realidades do mercado 
previsto para o gás natural canalizado nos próximos 5 anos.  
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Comentário ARSESP 2: 

No caso de uma eventual mudança de controle acionário da GBD, o novo controlador 
deverá ser aprovado pela ARSESP e todas as obrigações da concessão permanecem 
vigentes. 

A ARSESP não pode condicionar um processo de Revisão Tarifária contratualmente 
estabelecido, em função de uma possibilidade de troca de controlador da GBD. A título 
de ilustração, esta possibilidade já ocorreu no período da Revisão Tarifária de 2004 sem 
que fosse concretizada. 

Entretanto, sempre será possível a um eventual novo controlador propor investimentos 
adicionais que serão avaliados pela ARSESP. 

Comentário ARSESP 3: 

Em relação ao Plano de Negócios, o Contrato de Concessão estabelece que a 
concessionária deve apresentar o Plano de Negócios para a Revisão Tarifária. 

A ARSESP revisou o Plano de Negócios e identificou que o projeto Pederneiras/ Igaraçu / 
Barra Bonita mostrou-se economicamente viável segundo análises do regulador.  

As contribuições no âmbito da Audiência Pública não apresentaram qualquer novo 
projeto específico de expansão que, no caso de comprovada sua viabilidade técnica e 
econômica, poderia ser contemplado no Plano de Negócios.  

7 ABRACE 

7.1 OPEX 

Comentário Geral da ARSESP: As colocações da ABRACE só seriam válidas se todas as 
redes que efetivamente se tornarão operativas no início do terceiro ciclo já estivessem 
operando atualmente. É importante observar que no 2º ciclo tarifário muitas redes foram 
construídas e ainda não estão operacionais. Este fato causa uma distorção nas comparações 
de alguns valores de OPEX, pois as redes existentes e ainda não operacionais resultaram em 
custos nulos no 2º ciclo referentes a odorização, supervisão e controle, manutenção, pessoal, 
atendimento de emergência, custos comerciais e outros. Desta forma, quando se toma como 
base os investimentos do 2º ciclo para inferir os OPEX do 3° ciclo, os resultados estarão 
distorcidos. A título de ilustração, a previsão de incremento das redes efetivamente em 
operação para o 3º ciclo é superior a 60%. Em conseqüência se prevê que o custo unitário de 
operação se reduzirá 42%. 
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7.1.1 Informática, Comunicação e Materiais 

A ABRACE pondera que houve aumento significativo nas despesas com Sistemas de 
Informática e PC´s, Comunicações, e Materiais e Insumos reconhecidas para o 3º ciclo, em 
relação ao ciclo anterior, conforme tabela abaixo. 

 
Desse modo, a ABRACE propõe um aumento de gastos na mesma proporção do aumento 
médio do número de funcionários, ou seja, 24%. 

Comentário ARSESP 1 - Sistemas de Informática e PC´s:  

O custo dos sistemas de informática está ligado tanto ao número de funcionários quanto 
à melhoria das condições de prestação do serviço.   

Observado os termos do comentário geral da ARSESP, no presente caso, conforme 
apresentado pela GBD, além dos novos municípios atendidos, o incremento deve-se à 
hospedagem e gerenciamento de Infraestrutura de Informática e Website, cujo valor 
histórico era baixo. Adicionalmente foi informado um custo específico de datacenter 
usado para migração da base de dados, de modo a melhorar a segurança da informação 
da empresa (respeitando normas técnicas de TI).  

Portanto, a ARSESP considera adequado manter as despesas com sistemas de 
informática propostas no Plano de Negócios da Gás Brasiliano. 

Comentário ARSESP 2 - Comunicações:  

É importante frisar que o custo de comunicações está ligado ao número de funcionários, 
número e locais de operações e ao comprimento e complexidade da rede a manter e 
operar.  

Natureza de Gastos 2º Ciclo 3º Ciclo Aumento* Proposta Abrace Aumento*
Sistemas de Informática e PCs R$ 3.503.848           5.891.400           68,14% 4.352.130                   24,21%
Comunicações R$ 2.971.089           5.058.615           70,26% 3.690.390                   24,21%
Materiais e Insumos R$ 1.139.098           2.837.847           149,13% 1.414.874                   24,21%
Total 7.614.036           13.787.862        81,08% 9.457.394                   24,21%
* Aumento em relação ao 2º Ciclo
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Conforme o comentário geral ARSESP, a operacionalização de extensa malha de redes 
existentes e em implantação no 2º ciclo implicará no incremento dos custos de 
comunicação no 3º ciclo. Assim, não é razoável a comparação direta dos valores das 
despesas em comunicações nos dois ciclos subsequentes.  

Observa-se ainda que o valor das despesas em comunicações ao longo do Segundo 
Ciclo difere do apresentado pela ABRACE e corresponde a R$ 3.197.994, com valores 
anuais crescentes. 

Considerando o crescimento das redes em serviço superior a 60% que acontecerá no 
Terceiro Ciclo, a ARSESP mantém os valores apresentados na Nota Técnica para o item 
de comunicações, que são da ordem de 58%. 

Comentário ARSESP 3 - Materiais e Insumos:  

Conforme o comentário geral ARSESP, o aumento desses custos se deve principalmente 
a operacionalização da extensa malha de redes existentes e em implantação no 2º ciclo. 
Os materiais se destinam a manutenção, reparos, segurança e proteção, consistente 
com o incremento das redes. O aumento dos insumos se deve principalmente ao 
odorante que mantém proporcionalidade com as projeções de aumento dos volumes 
distribuídos. 

7.1.2 Erro na coluna 2004/2005 da tabela 63 da NT GBD/03/2009 

A ABRACE menciona erro na coluna 2004/2005 da tabela 63 da NT GBD/03/2009, onde 
aparece “R$” ao invés dos valores relativos ao ano. 

Comentário ARSESP:   

A versão final da Nota Técnica corrige o erro.  

7.1.3 Conduções e Locomoções 

A ABRACE argumenta que houve aumento significativo nas despesas com conduções e 
locomoções reconhecidas para o 3º ciclo, em relação ao ciclo anterior, conforme apresentado 
na tabela a seguir. 

 
Desse modo, a ABRACE propõe considerar as despesas por funcionário do 2° Ciclo para o 3° 
Ciclo, ou seja, R$ 351. 

Comentário ARSESP:   

A ABRACE se equivocou ao considerar como base de comparação apenas os anos de 
2008 e 2009. 

A ARSESP realizou análise deste item em conjunto com os itens relacionados com o 
deslocamento (veículos, locomoção, deslocamento). Segundo a análise, o indicador de 
despesas por km de rede em operação é decrescente, chegando em 2014 a um valor 
7,2% inferior ao verificado atualmente.  

 

Natureza de Gastos 2º Ciclo 3º Ciclo Aumento* Proposta Abrace Aumento*
Conduçoes e Locomoções R$ 111.459             677.900           508,21% 138.448                   24,21%
* Aumento em relação ao 2º Ciclo
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HISTÓRICO  
INDICADORES UNID. 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Despesas de 
Delocamento R$/ano      532.819      803.282   1.131.842   1.217.167    1.050.267 

Despesas 
Deslocamento/rede R$/Km           2.366           2.080           2.455           1.893            1.597 

CALCULADO - ARSESP 
INDICADORES  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Despesas de 
Delocamento R$/ano   1.202.355   1.202.355   1.202.355   1.202.355    1.202.355 

Despesas 
Deslocamento/rede R$/Km           1.728           1.582           1.531           1.512            1.482 

 

7.1.4 Emergência, Manutenção e Limpeza de Faixa 

A ABRACE argumenta que houve aumento significativo nas despesas com atendimentos de 
Emergência, Manutenção e Limpeza de Faixa reconhecidas para o 3º ciclo, em relação ao ciclo 
anterior. A tabela a seguir apresenta a questão. 

 
Desse modo, a ABRACE propõe aumento das despesas de acordo com os gastos por km do 
2° Ciclo, ou seja, R$ 13.909. 

Comentário ARSESP:  

Cerca de 60% das despesas deste item estão associadas ao atendimento de 
emergências e portanto vinculadas ao número de clientes e extensão de rede da 
concessionária. O restante 40% deste item está explicado pela manutenção, limpeza e 
monitoramento da faixa da rede. 

Considerando o incremento da rede operacional superior a 60% e de clientes no terceiro 
ciclo, a ARSESP considera adequado manter os custos propostos pela Gás Brasiliano, 
demonstrados decrescentes conforme a tabela a seguir. 

 
HISTÓRICO  INDICADORES UNID. 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Atendimento de 
Emergencia/cliente R$/cliente              427              361              209              369               266 

 Manutenção e 
Limpeza de 
Faixa/rede 

R$/Km           2.208           2.053           1.874           1.167            1.369 

CALCULADO -  ARSESP INDICADORES  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Atendimento de 

Emergencia/cliente R$/cliente              267              245              235              228               204 

 Manutenção e 
Limpeza de 
Faixa/rede 

R$/Km           1.360           1.311           1.340           1.369            1.347 

 

Natureza de Gastos 2º Ciclo 3º Ciclo Aumento* Proposta Abrace Aumento*
Emergência, Manutenção e Limpeza de Faixa R$ 9.152.153           16.431.150        79,53% 11.280.237                 23,25%
* Aumento em relação ao 2º Ciclo
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7.1.5 Aferição e Leitura/Entrega de Faturas 

A ABRACE pondera que houve aumento significativo nas despesas com Aferição e Leitura / 
Entrega de Faturas reconhecidas para o 3º ciclo, em relação ao ciclo anterior, como se 
apresenta na tabela abaixo. 

 
A ABRACE propõe aumento das despesas de acordo com os gastos por usuário do 2° Ciclo. 

Comentário ARSESP:  

Os valores do Segundo Ciclo informados pela GBD correspondem aos últimos três anos 
do Segundo Ciclo (R$ 514.588 e R$ 451.779). 

Os indicadores por usuário são decrescentes no Plano de Negócios. Adicionalmente, 
cabe destacar que as despesas por usuários do 1º ano do Terceiro Ciclo estão aderentes 
ao verificado no histórico de 2009.  

HISTÓRICO CALCULADO - ARSESP 
INDICADORES UNID. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Clientes unidade 5809 6892 8325 9687 11085 12618
Aferição de Medidores 

e Equipamentos R$/ano        295.304      274.210      280.510      305.730      319.650       317.310 

Leitura e Entrega de 
Faturas R$/ano        214.594      286.084      323.104      350.104      395.894       436.214 

Aferição de Medidores 
e Equipamentos/cliente R$/cliente            50,84           39,79           33,69           31,56           28,84            25,15 

Leitura e Entrega de 
Faturas/cliente R$/cliente            36,94           41,51           38,81           36,14           35,71            34,57 

Total R$/cliente            87,78           81,30           72,51           67,70           64,55            59,72 

 

A ARSESP considera adequado manter as despesas desse item, pois apresentam 
ganhos de eficiência ao longo do Terceiro Ciclo. 

7.1.6 Perdas 

A ABRACE argumenta que o histórico de perdas da empresa não foi apresentado. Além disso, 
argumenta que a rede de distribuição da Gás Brasiliano é bastante nova, propondo que o nível 
de perdas regulatório reconhecido seja igual a zero (0%). Por fim, apresenta as perdas 
regulatórias concedidas a outras distribuidoras de gás canalizado: 

• Comgás = 2,0% a 1,5% (Deliberação ARSESP N° 63/2009) 

• CEG Rio = 0% (Deliberação AGENERSA N° 370/2009 

• Cegás = 0% (Nota Técnica ARCE CET N° 004/2009) 

• BR = 0% (Nota Técnica ASPE DT GGN N° 010/2009) 

Comentário ARSESP:   

Ver Comentários realizados no item 5.7. 

Natureza de Gastos 2º Ciclo 3º Ciclo Aumento* Proposta Abrace Aumento*
Aferição de Medidores e Equipamentos R$ 514.588           1.497.410       190,99% 1.117.761                117,21%
Leitura e Entrega de Faturas R$ 451.779           1.791.400       296,52% 981.330                    117,21%
Total 966.367           3.288.810       240,33% 2.099.091                117,21%
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7.2 CAPEX 

7.2.1 Sistema de Supervisão e Controle 

 

A ABRACE Indicou: 

• “Proposta ARSESP para 3° Ciclo = R$ 2.601.455, com aumento de 12,33% em relação 
ao 2º Ciclo 

• Analisando o investimento total dos dois Ciclos: 

o 2º Ciclo = R$ 279 milhões 

o 3° Ciclo = R$ 113 milhões 

o Redução de 60% 

• Os investimentos com Sistema de Supervisão estão associados a expansão da rede. 
Como o investimento total reduz em 60% de um ciclo para o outro, não se justifica um 
aumento 12% deste item. 

• Proposta ABRACE: Redução do valor proposto pela ARSESP na mesma proporção do 
investimento total. 

 
Comentário ARSESP: A ARSESP considera que não é adequado relacionar os custos do 
sistema de supervisão e controle com investimentos nos ciclos pois conforme indicado 
no início do item 7, várias das obras construídas durante o Segundo Ciclo Tarifário serão 
finalizadas e entrarão em operação no início do Terceiro Ciclo (ano 2010). Portanto, os 
investimentos de Supervisão e Controle do Segundo Ciclo não correspondem à 
totalidade da extensão de rede construída no Segundo Ciclo. 

A ARSESP considera adequado manter os investimentos propostos pela GBD para o 
Terceiro Ciclo. 

8 OAS 

A OAS argumentou que as obras para a implantação de gasodutos exigem, logística apurada, 
rigor técnico na execução e no controle de qualidade de todo o processo como forma de 
garantir maior vida útil e completa  segurança para os usuários e para a população em geral. 

Nesse sentido foi feita uma descrição das principais fases da construção de um gasoduto, 
detalhando os recursos necessários e a importância da qualificação da mão de obra.  

Finalmente, apresentou-se um exemplo de duas obras de gasodutos, uma realizada no ano 
2007 e outra no ano 2009, indicando que o custo unitário de assentamento da tubulação (sem 
materiais) teve uma variação de 45%. Indicou-se que o custo depende das características da 
obra. 

 

Comentário ARSESP 1:   

A ARSESP concorda que o custo de uma obra depende das características da mesma.  
Os custos unitários reconhecidos pela ARSESP para as obras realizadas pela Gás 
Brasiliano foram os praticados pela concessionária, pois foi verificado que os mesmos 
estão alinhados a evolução de indicadores de materiais e obra. 

Natureza do Investimento 2º Ciclo 3º Ciclo Aumento* Proposta Abrace Aumento*
Sistema de Supervisão e Controle R$ 2.320.000           2.601.455           12,13% 1.050.168                   ‐54,73%
* Aumento em relação ao 2º Ciclo
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No entanto, os custos unitários de obra apresentados no Plano de Negócios não 
cumprem com essa condição e a Gás Brasiliano não indicou características especiais 
que justifiquem custos unitários maiores nas obras apresentadas.   

Comentário ARSESP 2: 

Os custos unitários apresentados pela OAS não são acompanhados por dados que 
mostrem o comprimento, localização, pressão, material ou classe de tubulação incluída 
no cálculo dos preços médios, pelo qual não é possível relacioná-los aos custos 
unitários apurados nesta revisão tarifária.  

 


