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Energia 

Contrato Definitivo de Compra e Venda de 
Gás Natural da Petrobrás 

 Garantir o fornecimento de gás natural  para o Estado do Rio de Janeiro 
foi uma conquista conjunta das concessionárias CEG e CEG Rio, do Governo 
do Estado e da AGENERSA, resultado da crise de abastecimento ocorrida em 
outubro de 2007, em função da nacionalização do gás na Bolívia.  
 
 As Concessionárias do Rio de Janeiro firmaram contratos de suprimento 
de gás natural com a Petrobrás em abril de 2002. Porém, com a evolução na 
demanda e na oferta de gás natural do país que aconteceu nos últimos anos,  
as condições e parâmetros comerciais estipulados naqueles contratos iniciais 
tornaram-se inadequados à atual conjuntura do mercado. 
 
 Para abastecer o parque  termelétrico nacional, a  Petrobrás limitou a 
oferta de volumes firmes (com garantia de fornecimento) ao mercado e, a partir 
do início de 2007,  passou a  oferecer  quantidades de  gás natural  em modali-
dades flexíveis, nas quais o suprimento de gás natural pode ser interrompido 
para ser desviado às usinas termelétricas. 
 
 Diante da possibilidade de  restrição de oferta de gás natural, no curto e 
médio prazo,  e atentas à manutenção do  abastecimento  aos consumidores 
fluminenses, a CEG e CEG Rio foram as primeiras distribuidoras no  país  a 
conseguirem um aumento no volume de gás fornecido através de novo contrato 
com a Petrobrás, garantindo o abastecimento do Estado até o ano de 2012. A 
partir de  estudos feitos em parceria com a Secretaria  de  Desenvolvimento  
Econômico, foi projetada uma taxa de crescimento de  5% ao ano, que tem por 
base os investimentos no estado para os próximos cinco anos. 
 
 Essa  questão  levantou  um  desdobramento regulatório, envolvendo 
instâncias de regulação federal e estadual. Os Estados detêm a titularidade para 
conceder a prestação ao serviço de distribuição de gás canalizado. Já a produ-
ção e o transporte do gás natural, até os City Gates das empresas distribuido-
ras, são atividades que fazem parte do monopólio da União. 
 
 O papel do regulador, diante de uma situação de crise como a recente-
mente posta no mercado nacional de gás canalizado, deve ser a de viabilização 
da melhor solução possível.  
 
 A atuação da AGENERSA foi célere e efetiva. Para atingir esse objetivo, 
a sua Câmara de Política Econômica e Tarifária - CAPET, através de minucioso  
estudo de que descreve a repercussão econômica deste contrato de forneci-
mento de gás no equilíbrio econômico e financeiro das duas Concessões, opi-
nou na metodologia para determinação do cálculo do Custo Médio Ponderado 
do Gás — CMPG e seu repasse para as tarifas, sugerindo  que os consumido-
res residenciais e comerciais sejam excluídos deste cálculo do CMPG e tenham 
um custo da matéria prima diferente dos outros tipos de consumidores.  

Ouvidoria: 0800 024 90 40  
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Nesta edição: 



 Após amplas discussões sobre o assunto, e de forma a assegurar as 
condições necessárias à continuidade do desenvolvimento do seu mercado 
de gás natural, as Concessionárias celebraram com a Petrobrás, em março 
de 2008, o Contrato Preliminar que estabeleceu as  condições comerciais 
definitivas em relação a preços, volumes e modalidades  de fornecimento, 
garantindo uma quantidade adicional total (CEG + CEG Rio), até dezembro 
de 2012, de 4,36 milhões de m³/dia em relação aos contratos celebrados em 
abril de 2002, o suficiente para tender ao crescimento anual de 5% na sua 
demanda não termelétrica, projetada para o qüinqüênio que vai de 2008 a 
2012. 

 A negociação de um novo contrato, em bases atualizadas, mais do 
que desejável, é imprescindível para a garantia da continuidade de prestação 
dos serviços e para que seja possível alcançar as metas traçadas para   a 
universalização.  

 O Contrato Definitivo de Compra e Venda de Gás Natural celebrado 
entre  a  CEG  e  CEG Rio  e  a  Petrobrás,  anteriormente  apresentado à 
AGENERSA e já homologado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai 
exatamente ao encontro do objetivo maior da Agência e  do Poder Conce-
dente que é a regularização do fornecimento de gás em nosso Estado. 
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AGENERSA promove Palestra sobre Fiscalização Técnica  
do Contrato de Concessão da CEG e CEG Rio  

 No  auditório  lotado da concessionária  CEG, 
Jorge Calfo, Gerente da  Câmara Técnica  de  Energia  - 
CAENE, da   AGENERSA,  apresentou,  no   dia  03  de  
setembro último,  os   principais  pontos da  atuação de 
fiscalização  técnica da  Agência  sobre  o  contrato  de 
concessão de gás canalizado no  Estado  do Rio de Ja-
neiro para  mais de 100 pessoas. 
 Calfo destacou a importância do acompanhamen-
to de aproximadamente 500 normas internas da conces-
sionária  que  tratam,  desde a elaboração e execução  
de  projetos,  passando  pela  operação,  fiscalização e 
aprovação de obras, até os procedimentos específicos 
para casos de emergência e segurança. 
 Na   opinião  do  Gerente    de    Energia    da  
AGENERSA esse é um “acervo de qualidade na área de distribuição de gás canalizado”.  
 A   qualificação  das  empresas  terceirizadas  pelas  concessionárias  de  distribuição de  gás 
canalizado e sua responsabilidade sobre as obras e atendimentos realizados foram temas enfatizados 
pelo palestrante. 
 Presente à apresentação, o presidente da CEG e CEG Rio, Bruno Armbrust,  afirmou que, inde-
pendente das metas perseguidas pela empresa, a segurança dos clientes é muito importante – “A posi-
ção do Grupo Gás Natural é crescer com segurança. Vamos cobrar o cumprimento das metas e objeti-
vos, mas os clientes precisam estar em segurança. Além de responsabilidade civil, há responsabilidade 
moral”, disse. 
 Estiveram presentes, também da CEG/CEG Rio, o Diretor Técnico, José Maria Margaref, a Dire-
tora de Serviços ao Cliente, Kátia Repsol, a Gerente de Assuntos Regulatórios, Kátia Junqueira, além de 
Gerentes Comerciais e de Atendimento ao Cliente, Gerentes da Diretoria Técnica e todos os chefes de 
serviços das  empresas terceirizadas. 

Bruno Armbrust,  presidente da CEG/CEG Rio, e Jorge Calfo, Gerente da 

Câmara  Técnica  de  Energia  da Agenersa, na apresentação da Agência, na 

sede da concessionária.  

Foto: Ana Schneider 
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Saneamento 

Prolagos apresenta  
suas ações mais recentes 

  
A captação e o tratamento de 100% do esgoto in natura  ainda  despejado  na  
Lagoa  de Araruama tem sido o principal foco da Prolagos este ano, cuja expec-
tativa é alcançar esta meta até 2010 e, para garantir o sucesso desse objetivo, 
antecipou obras previstas apenas para o ano que vem, conseguindo,  junto  à 

AGENERSA, autorização para investir, também, no cinturão da margem esquerda da Lagoa, 
em Cabo Frio. 

Até o final deste mês de outubro, a Prolagos pretende concluir a  ampliação  da  Esta-
ção  de  Tratamento de Esgoto (ETE) de São Pedro da Aldeia, que hoje tem capacidade para 
tratar 100 l/s de esgoto, mas ao término da obra estará preparada para receber e tratar 200 l/
s, volume suficiente para continuar atendendo o município, com folga, pelos próximos anos. 

Para receber uma maior carga de esgoto, a Concessionária está construindo um novo 
tanque  decantador na ETE  de São Pedro, que funciona com um dos sistemas mais moder-
nos do mundo:  o terciário, que remove poluentes específicos (micronutrientes e patogêni-
cos), além de outros poluentes não retidos nos tratamentos primário e secundário. O tanque 
tem a função de separar a parte bruta da parte líquida do esgoto, que recebe tratamento para 
voltar ao meio ambiente sem causar poluição.  

Preocupada, também, em investir, cada vez mais, na melhoria do  atendimento  ao  
cliente, a Prolagos decidiu ampliar sua frota e, a partir de agora, além dos carros, também 
possui mais 22 motos para atender a seus clientes. Com a proximidade do verão, as cidades 
da região costumam ficar lotadas e com trânsito bastante congestionado e, desse modo, pre-
tende evitar atrasos no atendimento por conta dos constantes engarrafamentos. Assim como 
todos os carros da nova frota, as motos também são de fácil identificação e possuem, tanto a 
logomarca da AGENERSA, como da Prolagos.  

Atenta à responsabilidade sócio-ambiental e um dos principais focos da nova gestão 
da concessionária, a Prolagos deu início ao projeto “Saber Faz Bem”. Capacitar professores 
das escolas da rede municipal das cidades de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Iguaba 
Grande, para que eles tenham condições de discutir, em sala de aula, a preservação do meio 
ambiente, sob a ótica do saneamento básico, é  o objetivo deste programa através da pales-
tra educativa “Saneamento é Saúde”, que inclui, ainda,  visitas às Estações de Tratamento 
da Prolagos. Associações de moradores e demais entidades interessadas também podem 
solicitar a realização da palestra e agendar visitas guiadas às ETEs da Concessionária.  
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Fazer a leitura do hidrômetro é fácil e rápido  

Veja: basta anotar os números pretos desconsiderando os 

números vermelhos. 

Neste caso, a leitura é 1176, ignore os dois últimos algaris-
mos. ( 23 ). 
Para saber o consumo do mês corrente, subtraia da leitura 
atual, a leitura na conta do mês anterior. 
EX: 
1176 ( leitura atual ) 
1150 ( leitura anterior ) 

Dicas  da concessionária Águas de Juturnaíba   
para economizar água e dinheiro  



Parceria entre Agência Reguladora e 
 Administração Direta 

 A   Secretaria  de  Ambiente  do  Estado   do   Rio   de  Janeiro   —   SEA   e  a  AGENERSA  
estabeleceram uma parceria  para  desenvolverem  atividades  conjuntas nas  questões de saneamento 
básico.  

Neste sentido, aconteceu no auditório da Agência, no dia 08 de outubro passado, a apresentação sobre 
Tratamento de Resíduos Sólidos da qual participaram Pedro Pequeno,  regulador  da  AGENERSA, 
Walter Plácido, Superintendente de Qualidade  Ambiental  da  SEA  e  Adriana  Felipetto,  representante 
da  Concessionária NovaGerar,  que  apresentou o  trabalho  desenvolvido  pela concessão para im-
plantação e operação, por 20 anos, da destinação de resíduos  sólidos  processados  pela Central  de  
Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu — CTR Nova Iguaçu, localizada na região metropolitana  do Rio 
de Janeiro 

 Plácido destacou a importância da presença da AGENERSA na SEA a partir do trabalho que 
vem sendo desenvolvido por Pedro Pequeno no sentido de pensar a questão da regulação no  contexto 
do meio ambiente, a partir da troca de informações e da parceria entre os dois órgãos estaduais. 

 Comentou também o programa estadual denominado “Pacto pelo Saneamento” que congrega 
ações do Governo Estadual, Prefeituras e iniciativa privada em busca da estruturação de sistemas  de  
gestão sustentáveis e economicamente viáveis para o tratamento de esgoto e a gestão  integrada de 
resíduos sólidos. 

 Adriana Felipetto, da Concessionária NovaGerar,   falou sobre a CTR Nova Iguaçu, implantada 
em 2003 para fazer a recepção, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos e industriais, 
de serviços de saúde, bem como do entulho proveniente da construção civil.  

 Primeiro empreendimento do mundo a ser oficialmente inscrito como projeto de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) do Tratado de Quioto no ano de 2004, o gás gerado no aterro sanitário 
da CTR Nova Iguaçu é aproveitado na produção de energia limpa. 
Seguindo os princípios do Tratado, que exige dos empreendimentos 
compromisso com o desenvolvimento sustentável, a CTR foi cons-
truída para substituir o extinto lixão da cidade, aonde trabalhavam 
cerca de 100 catadores em condições desumanas. As atividades 
do vazadouro foram encerradas e a área está em recuperação 
ambiental, já foram plantadas lá cerca de 20 mil mudas nativas de 
Mata Atlântica.  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no Brasil, 64% dos resíduos dos municípios vão para os 
lixões a céu aberto, que degradam o meio ambiente e a saúde pú-
blica.  
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Foi Publicado no  Diário  Oficial do  Estado do Rio de  Janeiro  do  dia  23  de  outubro  último, Ato  do 
Governador Sérgio Cabral nomeando o Conselheiro Sérgio Raposo, Presidente Interino da AGENERSA. 
 
A medida decorreu em função do término do mandato do Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo, 
Presidente até o dia 09 de outubro. Também o mandato da Conselheira Darcília Aparecida da Silva Leite 
se encerrou nesta data (09/10) e do Conselheiro José Claudio Ibrahim se encerrará no próximo dia 09 de 
novembro. 
 
Brevemente a Assembléia Legislativa examinará as  futuras  indicações  do  Governador para  os três 
cargos vagos de Conselheiro. 

Plácido (à esqueerda), Adriana Felipetto (ao centro) 

e Pequeno`Pequeno (à direita) na AGENERSA. 

Foto: Ana Schneider 



Participação da  AGENERSA no  
VI Congresso Brasileiro de Regulação 

 No  dia  10  de  setembro   último,  aconteceu   no   auditório  da  
AGENERSA, a palestra “200 Anos de Imprensa no Brasil”. O Convidado  foi 
o Diretor da Associação Brasileira de Imprensa — ABI, Jesus Chediak, que 
fez uma retrospectiva sobre a história da imprensa desde o mundo antigo e 
a importância da ABI em defesa da liberdade de imprensa ao longo de seus 

cem anos de existência, comemorados, também, em 2008. 
 A  imprensa  brasileira  nasceu  oficialmente no Rio de 
Janeiro, em 10 de setembro de 1808, com a criação da Gazeta 
do Rio de Janeiro, órgão oficial do governo português.  Pouco 
antes, em maio no mesmo ano, Hipólito José da Costa lançava, 
de Londres, o Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro — 
ainda que impresso fora do Brasil.  
 A censura à imprensa acabou em 1827, ainda no Primeiro 
Reinado.  A liberdade de imprensa já é garantida desde a Consti-
tuição outorgada de 1824.  
 

Jesus Chediak, Diretor da ABI, em palestra na 

AGENERSA. 

Foto:  Ana Schneider 
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 A Comissão Organizadora do VI Congresso Brasileiro de Regulação, que 

acontecerá entre os dias 18 e 20 de maio de 2009, no Sheraton Hotel, no Rio de 

Janeiro, estendeu o prazo  para a apresentação de sinopses de trabalhos técnicos 

até o dia 07 de novembro próximo.  

  As sinopses deverão versar sobre os principais  temas  ou  inovações rela-

cionados  à  arquitetura e organização  das  agências  reguladoras,  melhoria  da  

qualidade e eficiência dos atos  regulatórios,  fiscalização, mediação e resolução de conflitos, entre outros. 

 Até  o   prazo  inicial  para  apresentação de  resumos  dos  trabalhos a  serem  apresentados  no 

VI Congresso, dia 24 de outubro  passado, a  AGENERSA  já  havia  registrado  sua  participação  com  o 

encaminhamento de seis sinopses: 

• Necessidade de Regulamentação a nível estadual e nacional das instalações prediais de 

gás do mercado doméstico; 

• Procedimento de fiscalização de instrumento contratual; 

• Regulação dos Contratos de Parcerias Público-Privadas; 

• A Arbitragem nos contratos de concessão de serviços públicos; 

• A   utilização  do   método  " Ponderação de Interesses " no  critério  de  aplicação  de  

penalidades ao Concessionário de serviço público, como uma das formas de se buscar a 

melhoria da qualidade e eficiência dos atos regulatórios; 

•   A  importância  da  comunicação  corporativa  na  construção  da  imagem da agência 

reguladora. 

 O  resultado  da  seleção  de  sinopses  será  divulgado  no  dia  06 de dezembro próximo. Mais 

informações no site da ABAR: www.abar.org.br . 

 O Congresso de Regulação, que acontece a cada dois anos,  é o maior evento sobre regulação no 

país e abre espaço para  debater as políticas de regulação e  seus  desafios, estimulando  a  troca  de  

experiências entre os profissionais que atuam e acompanham a evolução da regulação no Brasil.  

  
  

www.abar.org.br  

Foto: Adeliane Rodrigues 



 Este ano, a AGENERSA organizou, no dia 15 de outubro último, 
feriado escolar, a Festa Comemorativa ao Dia das Crianças. 

 Neste dia, todos os funcionários foram convidados a trazer seus 
filhos, netos ou parentes para conhecerem seu  local  de  trabalho e a 
atuação da Agência. 

 O dia  começou  com  recepção  das  crianças no  auditório da 
Agência   e   apresentação  sobre  as  atividades  da   AGENERSA   e  sobre  
Educação Ambiental, na qual foram abordados temas atuais como: água, coleta 
seletiva, reciclagem, lixo e meio ambiente, tratamento de esgoto, entre outros. 

 Todos os slides da apresentação foram dublados pelos próprios funcionários para que, mesmo as 
crianças menores que ainda não aprenderam a ler, pudessem acompanhar a apresentação. 

 A seguir, o grupo passou a percorrer as instalações da Agência e  conhecer a atuação da  cada 
setor visitado. A manhã se encerrou com atividades pedagógicas e brincadeiras,  

 Na parte da tarde, as crianças assistiram à exibição do desenho infantil “Por Água Abaixo”, cujo 
tema é relacionado ao saneamento e, a seguir, o dia se encerrou com um delicioso lanche coletivo. 

Dia das Crianças  

 No final da tarde do dia 26 de setembro passado, foi a comemoração 
dos aniversariantes do mês. Vera (Conselho Diretor), Luis Paulo (Energia) e 
Manoela (FIA — Saneamento) festejaram, com os funcionários da Agência, 
na última sexta-feira do mês, conforme resultado da enquete interna que de-
finiu a data da comemoração.  
 No  mesmo  dia, aconteceu  o  Chá  de  Fralda do funcionário da Ou-
vidoria, Ruy, e da estagiária da FIA, Nataniele. 
 Ruy recebeu das mãos da Secretária Executiva, Cínthia Pitz, um en-
velope com quantia recolhida entre os colegas de trabalho. Müller, filho de 

Ruy, nasceu dia 09 de outubro último e passa bem. 
Nataniele, em seu Chá de Bebê, recebeu diversos itens pa-
ra os cuidados pessoais e enxoval do bebê, além de inúme-
ros pacotes de fralda. 

Comemorações Internas 
 para  funcionários da  AGENERSA 

Página do Servidor 
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Abaixo,  os  aniversariantes  de  
Setembro, Manoela (à esquerda) 
Vera (centro) e  Luís Paulo (à 
direita). 

Foto: Ana Schneider 

À esquerda, atividades pedagógicas no auditório. Ao 

centro e à direita, a turminha mirim. 
Foto: Adeliane Rodrigues 
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Nataniele, FIA da Agência, e os itens que ganhou em seu Chá de Bebê (foto à esquerda) 

e Ruy, funcionário da nossa Ouvidoria, recebendo de Cínthia Pitz, envelope com presen-

te dos colegas de trabalho (foto à direita).  

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Grupo que curtiu o  

Dia das Crianças na AGENERSA. 

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Foto: Claudio Andrade 

Foto: Claudio Andrade 
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O  Informativo  AGENERSA  traz  notícias  atualizadas sobre a Agência e  sobre  regulação. É  

mais  um  canal  de comunicação à disposição do  funcionário e, por isso, conta com a sua 

participação.         
Assessoria de Relações Institucionais — ASRIN 

Espaço Aberto 

A AGENERSA existe para: 

“Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários e permissio-

nários dos serviços públicos estaduais regulados”  

Boas Vindas :  

Edson Vaz Borges  - ProcuradoriaProcuradoriaProcuradoriaProcuradoria    

Conselheiro Presidente Interino: Sérgio Raposo 

Conselho Diretor: Ana Lucia Sanguedo Boynard Mendonça e José Claudio Murat Ibrahim  .  

Secretária Executiva: Cínthia Pitz P. Pinheiro 

O Informativo Agenersa é uma publicação da Assessoria de Relações Institucionais. Editora Responsável: Ana Lucia Schneider 

Sugestões e colaborações para o próximo informativo mensal podem ser enviadas para : 

imprensa@agenersa.rj.gov.br  

Avenida 13 de maio, 23/23º Andar 

20031-902 Rio de Janeiro RJ 

Tel: 21-2299-4900 

Fax: 21-2299-4899 

imprensa@agenersa.rj.gov.br 

ouvidoria@agenersa.rj..gov.br 

0800 24 90 40  

Agência Reguladora de Agência Reguladora de Agência Reguladora de Agência Reguladora de     
Energia e Saneamento Básico Energia e Saneamento Básico Energia e Saneamento Básico Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeirodo Estado do Rio de Janeirodo Estado do Rio de Janeirodo Estado do Rio de Janeiro    

Visite nosso site: 

www.agenersa.rj.gov.br 

Expediente 

Ouvidoria: 0800 024 90 40  

• Se  houver  necessidade  do  envio  de  uma mensagem  para  todos, optar  pela  cópia oculta  para os 
destinatários. 
• Não responder a todos ao mesmo tempo. A resposta deve seguir só para quem realmente tenha interesse 
no seu conteúdo 
• Não enviar mensagem pesadas para vários destinatários ao mesmo tempo. Melhor  mandar  o  link  do 
anexo no corpo da mensagem ou pôr o arquivo em uma área da rede de acesso compartilhado. 
• Analisar a origem do arquivo antes de abri-lo, especialmente se vier acompanhado do alerta de spam. Os 
remetentes e os links costumam ser falsos. Também é comum que o texto contenha erros de português e de 
digitação, e geralmente é iniciado por apresentações genéricas. 
• Evitar o  envio  de  mensagem  pelo  correio  funcional  para  e-mails  particulares. Isto  dá  margem  à  
apropriação indevida do e-mail funcional por hackers. 
• Se for inevitável mandar mensagem funcional para uma lista muito extensa de destinatários, optar pelo 
envio fora do horário comercial para não sobrecarregar o sistema. 
• Descartar e não repassar mensagem com promessas de ganhos imediatos, fáceis  extraordinários  ou  
pedidos de ajuda para vitimas de catástrofes ou doenças. Não costumam conter informações verdadeiras e 
ainda facilitam a ação de hackers. 
• Na hora de selecionar as mensagens que serão lidas, priorizar as remetidas pelos superiores hierárquicos. 
• Não fornecer o e-mail para pessoas estranhas à empresa. Isso evita envio de spams. 
• Avaliar cada caso para verificar se o e-mail será de fato a melhor ferramenta de comunicação. Optar pelo 
correio eletrônico nos casos de arquivos leves, com textos pequenos, de até uma página. 

10 dicas de uso adequado do e-mail 

ATENÇÃO AO NOSSO NOVO NÚMERO  DA OUVIDORIA, 
QUE GANHOU MAIS UM DÍGITO:  

0800 024 90 40 


