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“GLP – ENERGÉTICO DE TRANSIÇÃO” 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo destacar o GLP – Gás Liquefeito do 

Petróleo como vetor energético da transição, de forma análoga ao GN – 

Gás Natural, mostrando claramente sua contribuição num panorama 

nacional e mundial onde energéticos ambientalmente amigáveis 

colaboram para redução da pegada de carbono e de outros poluentes, 

além das inúmeras possibilidades de conservação de energia através de 

processos mais eficientes e produtivos.   Além disso, o desenvolvimento 

tecnológico em curso para a produção de GLP a partir de fontes 

renováveis poderá abrir novo caminho para posicioná-lo como vetor 

energético ecológico. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to highlight LPG – Liquefied Petroleum Gas as a transition 

energy source, in a similar way to NG – Natural Gas, clearly showing its 

contribution in a national and global panorama where environmentally 

friendly energy sources collaborate to reduce the carbon footprint and 

other pollutants, besides countless possibilities for energy conservation 

through more efficient and productive processes.   In addition, the 

technological development underway to produce LPG from renewable 

sources may open a new path to position it as an ecological energy vector. 
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1.   PANORAMA 

 

1.1  Evolução histórica 

 

Energia sob todas as suas formas é e sempre foi um insumo indispensável 

ao progresso da humanidade.   Diversos autores já descreveram e 

quantificaram o relacionamento diretamente proporcional entre o PIB – 

Produto Interno Bruto e o consumo de energia.   Portanto, a baixa oferta 

de energéticos e poucas opções competitivas tornam-se um fator 

limitante para o crescimento do PIB em qualquer país. 

 

A energia ofertada pela natureza sempre cumpriu um papel fundamental 

no desenvolvimento da humanidade, desde a utilização do fogo pelo 

homem primitivo para aquecimento e cocção, seguindo-se a tração 

animal, onde o energético disponível era a biomassa e o impacto 

ambiental global naquela ocasião poderia ser considerado desprezível.   A 

energia total per capita consumida (GOLDEMBERG e VILLANUEVA, 2003) 

foi estimada em apenas 2.000 kcal/dia para o homem primitivo.    

 

Porém, com o passar dos séculos, na medida em que a população mundial 

ia aumentando, o desmatamento predatório das florestas foi se 

intensificando tanto na utilização da madeira para fins energéticos, 

principalmente cocção e aquecimento, como para matéria-prima nas mais 

diversas aplicações.   Desde a Antiguidade Clássica relatos do filósofo 

grego Platão, quatro séculos antes da era cristã, já lamentava a total 

destruição das florestas que deixou as montanhas da Grécia estéreis nos 

séculos anteriores (GOLDEMBERG e VILLANUEVA, 2003).   E a devastação 
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das florestas da Europa, entre os anos 1100 e 1350 D.C., segundo FAGAN 

(2008), talvez tenha sido superior a 50% apenas neste período de 250 

anos. 

 

O uso mais intensivo de energéticos começou na primeira etapa da 

Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII originalmente na 

Inglaterra, onde o principal energético disponível era o carvão mineral, 

alimentando máquinas a vapor e fornos.   Posteriormente, essa revolução 

se difundiu pela Europa no século XIX, onde o advento da energia elétrica 

e os primeiros derivados de petróleo complementaram o uso do carvão, 

configurando a segunda etapa. 

 

A utilização desenfreada e carente de tecnologia, onde o foco era apenas 

a produção, culminou numa grande poluição atmosférica nas cidades 

industrializadas, tornando-se absurdamente sinônimo de “progresso”.   O 

termo inglês “SMOG” daí se originou por amálgama das palavras “smoke” 

(fumaça) e “fog” (neblina). 

 

A crescente demanda de energia ao longo do século XX e a consequente 

gigantesca quantidade de resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados 

pelas atividades humanas, potencializadas pela incapacidade do planeta 

em absorver tais resíduos, começou a causar significativos impactos 

ambientais com abrangências local, regional e global nos continentes, nos 

corpos hídricos e na atmosfera.   Além do vertiginoso aumento do 

consumo de energia per capita sob diversas formas, o mundo 

experimentou uma explosão demográfica passando de 170 milhões de 

indivíduos no ano 1 da era cristã para 330 milhões no ano 1000, atingindo 
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1 bilhão por volta de 1800 e 3 bilhões em 1960, devendo chegar a 8 

bilhões em 2023 ou 2024 (AMNH, 2016). 

 

Dados recentes (EIA, 2020), indicam um consumo médio mundial per 

capita de energia primária, aquela energia bruta que se tira da natureza, 

de 53.196 kcal/dia em 2017 que confrontando com a média norte-

americana de 213.476 kcal/dia em 2018 indica uma grande disparidade e 

injustiça social. 

 

Muito embora a disponibilidade de energia não seja nada equitativa entre 

as nações e os seres humanos, um fato é inevitável:   durante as próximas 

décadas a demanda global de energia será crescente e o mundo 

necessitará prover suas necessidades através de uma cesta de 

energéticos, nem todos estes isentos de emissões de carbono.   Mas 

certamente haverá uma transição paulatina para energéticos limpos ou de 

baixa emissão de carbono e outros vetores poluentes. 

 

1.2  Situação presente 

 

A meta atualmente desejável para limitar as emissões de carbono de 

modo que atinjam a neutralidade preconiza emissões líquidas zero em 

2050 e aumento máximo da temperatura média do planeta não superior a 

1,5°C (em relação à era pré-industrial).   Porém tais valores ditados pelo 

estado-da-arte atual da ciência, parecem ser muito difíceis – senão 

impossíveis – de serem cumpridos devido aos conflitantes interesses 

econômicos das nações.   Tanto que este tema já vem sendo 

exaustivamente tratado desde a primeira reunião mundial significativa, a 
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ECO-92 no Rio de Janeiro, e as subsequentes 25 COPs (Conferences of 

Parties) – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.   A 

última delas foi a COP 25 em 2019, onde ainda não se chegou a um acordo 

definitivo, embora tenham sido obtidos alguns avanços.   A COP 26, 

originalmente prevista para 2020 foi adiada para novembro de 2021 

devido à pandemia da COVID-19, ou seja, mais um ano perdido na difícil 

busca do acordo climático. 

 

Paralelamente às medidas que visam a redução das emissões de carbono 

segue-se a busca da redução do teor de enxofre presente nos 

combustíveis líquidos como o óleo diesel e os óleos residuais, um dos 

vetores que causam a chuva ácida juntamente com as emissões de óxidos 

de nitrogênio (NOX). 

 

Neste panorama se enquadram o GLP e o GN na modalidade de 

energéticos de transição, por serem enquadrados considerados 

ambientalmente amigáveis, na expectativa de que algum dia o mundo 

possa sobreviver sem colaborar para a elevação do efeito estufa, onde 

principalmente as emissões de dióxido de carbono são atualmente 

consideradas responsáveis por este fenômeno.    

 

Cabe alertar que, além do dióxido de carbono, existem outras emissões 

gasosas que também contribuem para o efeito estufa.   De acordo como a 

publicação do IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 

2016), as participações dos gases de efeito estufa são: 
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• 65%, dióxido de carbono oriundo dos combustíveis fósseis e 

emissões industriais; 

• 11%, dióxido de carbono oriundo da silvicultura; 

• 16%, metano oriundo da gestão de resíduos, atividades da 

agricultura e pecuária, biodigestão anaeróbica com emissões 

atmosféricas, queima de biomassa, E & P, transporte e distribuição 

de GN; 

• 6%, óxido nitroso (N2O) oriundo de atividades da agricultura (como 

uso de fertilizantes, constituindo a fonte primária) e queima de 

combustíveis fósseis; 

• 2%, gases fluorados (F-gases) oriundos de processos industriais, 

processos de refrigeração e o uso de uma variedade de consumíveis 

incluindo hidrofluorocarbonetos (HFCs), perfluorocarbonetos (PFCs) 

e hexafluoreto de enxofre (SF6). 

 

Estas percentagens referem-se ao efeito estufa provocado pela liberação 

dos referidos gases na atmosfera, já computado o PAG – Potencial de 

Aquecimento Global (ou GWP – Global Warming Potential) sobre o 

volume liberado por cada gás.   Um mesmo gás apresenta seu PAG 

diferente num dado horizonte de tempo, geralmente considerado 100 

anos, tomando-se por base unitária o CO2 em relação mássica.   Conforme 

indica a Tabela 1,  avaliação do PAG pelo IPCC tem variado ao longo do 

tempo devido o aperfeiçoamento das pesquisas, portanto devem ser 

usados os valores mais recentes indicados na coluna AR5 - 2014. 

 

Tabela 1.   Valores do potencial de aquecimento global relativo ao CO2 

 

 

FÓRMULA

QUÍMICA AR2 - 1995 AR4 - 2007 AR5 - 2014

Dióxido de carbono CO2 1 1 1

Metano CH4 21 25 28

Óxido nitroso N2O 310 298 265

VALORES DO PAG NO HORIZONTE DE 100 ANOS
GÁS
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Notas:    

• AR2:   IPCC Second Assessment Report (1995) 

• AR4:   IPCC Fourth Assessment Report (2007) 

• AR5:   IPCC Fifth Assessment Report (2014) 

Ref.:   GGP, 2016 

 

Portanto, 1 tonelada de CH4 liberada na atmosfera sem queimar gera um 

PAG equivalente a 28 toneladas de CO2.   Por esta razão exige-se a queima 

em flare dos excedentes de CH4 na corrente de GN nos poços de petróleo 

em vez de liberar para atmosfera, pois 1 tonelada de metano após 

queimado gera apenas 2,75 toneladas de CO2 proporcionando uma 

redução das emissões de 90,2%. 

 

Mas existem fortes movimentos ambientalistas contestando se realmente 

o GN, cuja composição volumétrica apresenta cerca de 90% de metano, 

proporciona redução ou agrava a questão do aquecimento global.   Apesar 

de, por um lado, ser o hidrocarboneto que apresenta a menor emissão 

específica de CO2 por caloria gerada quando queimado, devido a seu baixo 

teor de carbono, por outro lado sua liberação para atmosfera através de 

vazamentos na produção, transporte, distribuição e utilização pode 

agravar significativamente o efeito estufa, dependendo da proporção de 

metano liberada.   Os estudos existentes divergem muito nesses valores. 

 

Considerando um GN típico (composição média), uma tonelada de GN 

após queima completa emitiria 2,747 toneladas CO2, conforme os cálculos 

da Tabela 2.    Em seguida serão acrescentadas as emissões equivalentes 

considerando as perdas de metano contidas nos vazamentos e demais 

emissões de GN para a atmosfera. 
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Tabela 2.   Emissões da queima do GN (composição média) 

 

Ref.:   elaboração própria 

(*)   REED, 1986 

 

Contextualizando: 

• Emissão de CO2 referentes à queima de 1 ton de GN: 2,747 ton CO2 

• PCI do GN (base volumétrica):   8.800 kcal/m³ @ 20°C, 1 atm 

• Densidade absoluta do GN:   0,74 kg/m³ @ 20°C, 1 atm 

• PCI do GN (base mássica):    

(8.800 kcal/m³) / (0,74 kg/m³)  =  11.892 kcal/kg GN 

• 1.000.000 kcal / 11.892 kcal/kg GN  =   84,090 kg GN 

• 1.000.000 kcal em GN emitem  84,090 x 2,747  =  231,00 kg CO2 

• Emissão equivalente de CO2  considerando que 1,5% do GN 

queimado (1 ton) vazasse para o meio ambiente, correspondendo a 

12 kg (0,012 ton) de metano:  

0,012 ton metano x 28 (Tabela 1) =  0,336 ton equivalentes de CO2   

• As emissões totais referentes a 1 tonelada de GN queimado, 

considerando 1,5% de vazamento para a atmosfera, seriam:  

2,747 + 0,336 = 3,083 ton equivalentes CO2.   Assim, apenas esse 

1,5% de vazamento, suposição bastante conservativa, acarreta um 

acréscimo de 12,23% nas emissões equivalentes de CO2 devido ao 

elevado PAG do metano. 

• 1.000.000 kcal em GN emitem 84,090 x 3,083 = 259,25 kg eq. CO2 

• Enxofre máximo:   70 mg/m³ (ANP, 2008) ou 94,6 mg/kg 

• 1.000.000 kcal em GN emitem 84,090 kg GN x 0,0946 g S/kg GN =              

= 7,95 g S/kg GN 
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Atualmente estão sendo desenvolvidas pesquisas e plantas-piloto para a 

produção de derivados de petróleo a partir de fontes renováveis.   O 

biodiesel é um exemplo de case de sucesso, já produzido em escala 

industrial.   No caso do GLP, já sendo produzidas em caráter experimental 

250.000 toneladas por ano, a maior parte HVO (Hydrotreated Vegetable 

Oil ou Óleo Vegetal Hidrotratado) biopropano segundo WLPGA (2020a).    

 

De forma análoga, o GN renovável (biometano) também está em curso, 

conforme regulamentação já estabelecida na Resolução ANP nº 685 de 

29.06.2017, publicada no D.O.U de 30.06.2017, que fez alterações e 

complementou a Resolução ANP nº 8 de 30.01.2015 e seu Regulamento 

Técnico ANP nº 1/2015. 

 

Este trabalho baseia-se então neste panorama, de forma a preconizar a 

utilização do GLP de forma análoga à posição que vem sendo colocado o 

GN, como energéticos de transição, considerando a substituição de outros 

derivados do petróleo e carvão, além da energia elétrica quando oriunda 

de termelétricas.   E, no futuro, esses gases combustíveis quando oriundos 

de biomassa possam permanecer como energéticos ecológicos 

praticamente não contribuindo para o aquecimento global. 

 

1.3  Demanda mundial de energia 

 

De acordo com a publicação da British Petroleum intitulada BP Energy 

Outlook 2020 edition (BP, 2020), os estudos foram desenvolvidos sob três 

cenários: 
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• business-as-usual, onde a política, a tecnologia e as preferências da 

sociedade continuam a atuar dando sequência na velocidade do 

passado recente, o que infelizmente parece mais provável pelo 

desenrolar das últimas COPs; 

• net zero (emissões líquidas zero), no qual as medidas políticas, o 

comportamento social e os valores da sociedade se conjugariam para 

reduzir as emissões globais de carbono em 95% em 2050, consistente 

com a meta da limitação da temperatura em 1,5°C; 

• rapid transition, um cenário intermediário entre business-as-usual e 

net zero onde as emissões de carbono se reduziriam em 70% em 2050. 

 

Porém, não somente medidas políticas e o comportamento da sociedade 

poderão influenciar o cenário.   Além disso, devem ser levados em conta 

outros fatores como incapacidade para novos investimentos em países 

pobres, necessidade de desenvolvimento de tecnologias novas e mais 

eficientes, além da viabilidade econômica nos custos dos energéticos.    

 

Independentemente do cenário, espera-se inicialmente a migração do 

carvão mineral e dos óleos combustíveis por GN, certamente incluindo 

também o GLP embora não especificamente declarado, de forma a reduzir 

as emissões de carbono.   No momento medidas para conservação de 

energia também estão no alvo, pois ainda há um potencial significativo, 

onde a conversão para gás combustível poderá também contribuir para 

tal, como será visto mais adiante neste documento.   Basta observar a 

crescente importância mundial que vem sendo dedicada à Norma ISO 

50001 – Gestão de Energia. 

 

Porém, no longo prazo e dependendo do estado-da-arte e viabilidade das 

energias limpas, existe o prognóstico da eletrificação crescente do planeta 

e do uso do hidrogênio como combustível.   Este fato inegável exigirá 
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preparação prévia das empresas que atualmente dependem 

exclusivamente da exploração & produção de petróleo e GN, e do 

processamento e distribuição de seus derivados para permanecerem 

como players no futuro mercado sustentável de energia.   Para tal, torna-

se necessário pesquisar e incentivar a área de biocombustíveis, hidrogênio 

e até mesmo estudar as possibilidades no campo da energia elétrica. 

 

O relatório do World Energy Outlook 2020 (IEA, 2020) aborda inicialmente 

os efeitos da COVID-19 sobre a demanda de energia.   Os cenários 

abordados pelo IEA incluem: 

 

• stated policies scenario (STEPS)  baseia-se nas expectativas e intenções 

atuais a partir da estrutura política existente, o qual considera que a 

COVID-19 será controlada ainda em 2021 e que a economia irá se 

recuperar aos níveis de consumo pré-pandemia de energia primária 

global ainda neste ano; 

• delayed recovery scenario (DRS) considera as mesmas premissas do 

STEPS, mas considera que o prolongamento da pandemia prejudicará 

a recuperação econômica só retornará aos níveis pré-crise em 2023; 

• sustainable development scenario (SDS) preconiza que um surto de 

políticas energéticas limpas e investimentos possibilitará atingir todos 

os objetivos, inclusive o Acordo de Paris, acesso à energia e metas de 

qualidade do ar, prevendo atingir emissões líquidas zero em 2070; 

• net zero emissions by 2050 case (NZE2050) estende a análise SDS onde 

um número crescente de países e empresas têm a previsão da emissão 

net zero em 2050; este cenário inclui o primeiro modelo detalhado 

pela IEA para colocar as emissões de carbono no rumo correto nos 

próximos 10 anos. 

 

Para avaliar as possibilidades do GLP no período 2021 – 2040, segundo o 

IEA (2020), basta fazer analogia ao comportamento das previsões globais 
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do GN neste período.   Segundo o cenário STEPS, a demanda de GN irá 

aumentar cerca de 30%  até 2040 como resultado das políticas prioritárias 

para a melhoria da qualidade do ar e suportar o crescimento da indústria 

manufatureira, combinados com preços baixos para escorar a expansão da 

infraestrutura.   Além dos novos mercados, o GN deslocará os óleos 

combustíveis, o carvão mineral, o coque de petróleo e parte do coque 

metalúrgico.   As possibilidades de CCUS – Carbon Capture Utilization and 

Storage no cenário SDS poderão elevar a demanda para além de 2040. 

Entretanto no cenário SDS a demanda por GN poderia estar caindo a partir 

de 2040, principalmente pela substituição por energéticos isentos de 

carbono e pelas práticas de conservação de energia que suplantariam o 

crescimento do mercado com ou sem CCUS. 

 

Essas expectativas quanto ao crescimento da demanda global de GN, pelo 

menos até 2040, servem de alento para as perspectivas futuras do GLP 

por se tratar de um vetor energético com qualidades equivalentes. 

 

1.4  Produção e demanda nacional de GN e GLP 

 

Neste item do capítulo Panorama, são apresentadas as previsões 

nacionais quanto às demandas dos principais gases combustíveis, o GN e o 

GLP, muito embora este último muitas vezes não seja devidamente 

considerado em previsões e estatísticas.   Cabe destacar que cerca de 60% 

do GLP produzido no mundo provém das UPGNs – Unidades de 

Processamento de Gás Natural, sendo o restante obtido no refino do 

petróleo e, uma parte ainda não expressiva, produzida a partir de 
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matérias-primas renováveis e resíduos (WLPGA, 2020b).   Ou seja, o 

aumento da produção de GN implica também na maior oferta de GLP. 

 

Segundo MME/EPE (2020b), a produção líquida de GN prevista irá 

aumentar de 73 (2021) para 140 (2030) milhões de metros cúbicos por 

dia. 

 

A produção de GLP aumentará de 18,4 (2021) a 24,7 (2030) mil toneladas 

por dia.   O aumento será devido principalmente pela produção oriunda 

das UPGNs, acrescendo cerca de 15 mil metros cúbicos por dia (8.300 ton 

GLP/dia) em 2030, em relação à produção em 2019.   Assim espera-se que 

o GLP atinja sua autossuficiência até 2030. 

 

A Figura 1 mostra graficamente a evolução prevista das produções de GLP 

e GN na década em pauta. 

 

A Figura 1 mostra que no período entre 2021 e 2026 haverá uma redução 

na produção de GN que poderia ser eventualmente atendida pelo GLP ou 

pelo GNL.   E o acréscimo significativo na produção de GN a partir de 2026  

exigiria um grande mercado consumidor, o qual deveria ser previamente 

estruturado a partir de 2021 com o fornecimento de GLP ou de GNS – Gás 

Natural Sintético (mistura GLP-ar equivalente ao GN).   Mas para isso seria 

necessário acabar imediatamente com as atuais restrições ao uso de GLP. 

 

No PDE 2030, o crescimento significativo da demanda baseia-se na 

demanda termelétrica máxima que duplicaria de 2021 a 2030 (de 39 a 79 
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milhões de m³/dia).   O crescimento previsto da demanda industrial no 

mesmo período seria de 35 a 45 milhões de m³/dia (+ 28,6% apenas). 

 

Figura 1. Produção líquida prevista de GN e GLP nacional 

 

Ref.:   elaboração própria, com base em MME/EPE, 2020b 

 

1.5  Desconsideração do GLP 

 

É inaceitável a desconsideração do GLP na matriz energética nacional, em 

contraposição com a importância atribuída ao GN e outros vetores 

energéticos.   Observando-se o Balanço Energético Nacional 2020 

(MME/EPE, 2020a), na página 25 – Tabela 1.4.a – Consumo Final por Fonte 

no ano-base de 2019, é possível comparar a importância relativa das 

fontes energéticas, cujos valores estão expressos em base comum de 
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unidade de energia (milhares de tep - toneladas equivalentes de petróleo), 

onde destacam-se entre os combustíveis fósseis: 

 

• Gás natural:    17.772 x 103 tep 

• Gás liquefeito de petróleo:   8.135 x 103 tep 

• Carvão mineral:     3.439 x 103 tep 

• Óleo combustível:     2.524 x 103 tep 

 

Portanto, o GLP representou em 2019 quase a metade da energia 

fornecida pelo gás natural, mais de 2,3 vezes a energia fornecida pelo 

carvão mineral e mais de 3,2 vezes a energia fornecida pelo óleo 

combustível.   Desta forma não se justifica a baixa visibilidade atribuída ao 

GLP, onde apenas lacônicas referências aparecem nas mais importantes 

publicações oficiais da área energética.   Além disso, o GLP é um vetor 

energético que já dispõe de ampla malha logística de distribuição aos 

consumidores abrangendo todos os municípios do país. 

 

1.6  Resumo do Capítulo 1 

 

Este capítulo esclareceu resumidamente a evolução história que conduziu 

o mundo ao dilema ambiental da atualidade.   Apesar de haver uma 

consciência global da insustentabilidade do planeta, as ações tomadas não 

têm sido suficientes devido a diversas questões nos âmbitos políticos e 

econômicos.   No panorama apresentado foi eleito o GN, trazendo o GLP 

na bagagem como energéticos de transição para um mundo de baixas 

emissões de carbono, conforme indicam as recentes publicações do IEA, 

da BP e, no Brasil, do MME-EPE.   Infelizmente o GLP, apesar de colaborar 

nesta árdua missão, não tem sido devidamente considerado no Brasil. 
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2.   COMPARATIVO DAS EMISSÕES 

 

O objetivo deste capítulo é informar as principais características dos 

combustíveis e suas implicações quanto às emissões para o meio 

ambiente e suas consequências.   No final deste capítulo é apresentada 

uma comparação entre os citados combustíveis e o GLP. 

 

2.1  Gás liquefeito de petróleo 

 

Os gases liquefeitos de petróleo no Brasil são classificados pela Resolução 

ANP nº 825 de 28/08/2020  (ANP, 2020) em seu artigo 3º, a saber: 

I – propano comercial:   mistura de hidrocarbonetos contendo em maior 

proporção propano e/ou propeno; 

II – butano comercial:   mistura de hidrocarbonetos contendo em maior 

proporção butano e/ou buteno; 

III – propano/butano:   mistura de hidrocarbonetos contendo em maior 

proporção, em percentuais variáveis, propano e/ou propeno e butano 

e/ou buteno; e 

IV – propano especial:   mistura de hidrocarbonetos contendo, no mínimo, 

90% de propano em volume e, no máximo, 5% de propeno em volume. 

 

O GLP mais comercializado é o da classificação III, a mistura 

propano/butano.   Segundo  MME/EPE (2019), seu poder calorífico inferior 

médio é 11.100 kcal/kg e sua densidade absoluta média na fase líquida é 

552 kg/m³ @ 20°C/4°C, quer dizer a 20°C em relação à água a 4°C.   

Considerando apenas as frações propano e butano, a composição 
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volumétrica média que corresponderia à referida densidade seria 65% 

butano mais 35% de propano, desprezando-se as frações etano e pentano. 

 

Assim, a composição mássica para 1 m³ de GLP na fase líquida seria: 

• Propano: 0,35 m³  x  0,500  =  175 kg 

• Butano: 0,65 m³  x  0,580  =  377 kg 

• GLP:  1,00 m³  =  175 + 377  =  552 kg 

Composição mássica média de 1 kg de GLP (densidade 552 kg/m³): 

1 kg GLP  =  0,317 kg propano  +  0,683 kg butano 

 

Emissões de carbono do propano: 

C3H8  +  5 O2  ->  3 CO2  +  4 H2O 

44 g   >  >  >  >    132 g 

1 kg de propano gera 132/44  =  3,00 kg CO2 

0,317 kg propano gera 0,317 x 3,00  =  0,951 kg CO2 

 

Emissões de carbono do butano: 

C4H10  +  6,5 O2  ->  4 CO2  +  5 H2O 

58 g    >  >  >  >        176 g 

1 kg butano gera 176/58  =  3,03 kg CO2 

0,683 kg butano gera 0,683 x 3,03  = 2,069 kg CO2 

 

Assim, 1 kg GLP gera, em média,  0,951 + 2,069  =  3,02 kg CO2 

Logo, 1 milhão de kcal corresponde a:    

1.000.000 kcal / 11.100 kcal/kg GLP  =  90,09 kg GLP 

 

Então, 1 milhão de kcal em GLP geram:    

• 90,09 kg GLP x 3,02 kg CO2/kg GLP  =  272,1 kg CO2 
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O teor máximo de enxofre total no GLP é 140 mg S/kg conforme ANP 

(2020);   assim, em 1 milhão de kcal: 

90,09 kg GLP  x  140 mg S/kg GLP  =  0,01261 kg S/ milhão de kcal 

 

2.2  Óleos combustíveis residuais 

 

Óleo combustível é uma denominação genérica que abrange uma ampla 

faixa de combustíveis líquidos, com origens e processamentos diferentes.   

Neste contexto se enquadram os óleos residuais obtidos pelo 

processamento do petróleo, ainda amplamente utilizados no país, e em 

menor escala os óleos combustíveis derivados do xisto.   No passado já 

foram utilizados como combustível outros tipos não convencionais como 

óleo lubrificante usado, atualmente reciclado, e óleos de origem vegetal e 

gordura animal agora constituindo matérias-primas para produção de 

biodiesel. 

 

Os óleos mais comercializados recebem denominações genéricas como 

óleos combustíveis residuais ou óleos combustíveis pesados, por se 

estarem contidos nas frações pesadas ou residuais oriundas dos processos 

de refino do petróleo.    

 

Segundo BR/PETROBRAS (2019), estes óleos formam um grupo 

abrangendo diversos hidrocarbonetos com uma ampla faixa de pesos 

moleculares, números de carbono (C7 a C50) e pontos de ebulição (121° a 

600°C).   Geralmente esses óleos são conhecidos pela sigla genérica de 

BPF (Baixo Ponto de Fluidez), característica que exige seu aquecimento 
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para atender a diferentes viscosidades mediante temperaturas adequadas 

à armazenagem, transporte, bombeio e queima.  

 

As classificações dos óleos combustíveis residuais têm variado ao longo do 

tempo, sendo a última delas estabelecida pela Resolução ANP nº 3 de 

27/01/2016, estando divididos em três grupos: 

 

• óleos combustíveis de alto teor de enxofre (ATE), cujo teor máximo é 

de 2,0% em massa, classificados como série A e subdivididos em OC-

A1 e OC-A2; 

• óleos combustíveis de baixo teor de enxofre (BTE), cujo teor máximo é 

de 1,0% em massa, classificados como série B e subdivididos em OC-B1 

e OC-B2; 

• os demais óleos combustíveis classificados genericamente como OC-3. 

 

Quanto maior o número indicativo na classificação do óleo (1, 2, 3), maior 

é a viscosidade exigindo temperaturas mais elevadas para bombeio e 

atomização para queima. 

 

O grupo genérico OC-3 representa os óleos combustíveis com viscosidades 

e/ou teores de enxofre superiores aos limites especificados, porém 

limitados ao máximo de 3%.   Por se tratar de um produto com ampla faixa 

de propriedades deve haver acordo explícito entre o vendedor e o 

comprador neste particular, desde que não existam restrições do órgão 

ambiental da jurisdição. 
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Os óleos combustíveis são conhecidos vilões por causarem contaminação 

atmosférica devido a uma série de fatores, a saber: 

 

• Materiais particulados:  

Para que uma boa queima seja obtida, é necessário que os 

queimadores de óleos combustíveis tenham uma boa atomização, ou 

seja, 1 cm³ de óleo deve ser pulverizado em 10.000.000 de gotículas.   

Ainda que aparentemente tão pequenas, cada gotícula ainda significa 

um conglomerado médio de 1,4 x 1014 moléculas aprisionadas em um 

envoltório, aproximadamente esférico, que necessita vaporizar e 

craquear de fora para dentro e só então encontrar o oxigênio 

necessário para queima.   Por essa razão a chama dos óleos 

combustíveis apresentam a coloração nas matizes do laranja ao 

amarelo devido ao superaquecimento dos átomos de carbono que 

ainda não encontraram o oxigênio para queimar.   Torna-se portanto 

evidente a razão pela qual um combustível gasoso disperso 

molecularmente e de forma homogênea na mistura com o 

comburente apresenta uma queima uniforme, chama azulada e não 

apresentando emissão de fuligem. 

 

A qualidade da atomização dos óleos combustíveis depende 

basicamente das condições de projeto e de uma frequente 

manutenção, além da garantia da viscosidade adequada do 

combustível no seu preaquecimento.   Ainda assim, os óleos 

combustíveis emitem partículas de fuligem, apesar de algumas vezes 

não serem visíveis a olho nu, o que pode ser facilmente detectado por 



23 
 

analisador – até mesmo equipamentos rudimentares do tipo bomba 

manual (Smoke Tester) com impressão da fuligem em papel de filtro. 

 

• Emissões de óxidos de carbono: 

 

Os óleos combustíveis emitem muito mais dióxido de carbono do que 

o GLP, simplesmente pela sua maior relação carbono/hidrogênio.   

Além disso, as emissões de monóxido de carbono (CO) por combustão 

incompleta costumam ser mais elevadas devido à menor intimidade 

do óleo atomizado com o comburente conforme já relatado.   Cabe 

observar que a reação final de oxidação do carbono (CO + ½ O2 -> CO2)  

só ocorre se a temperatura da reação estiver igual ou acima de 609°C 

na queima com ar ou 588°C na queima com oxigênio puro (REED, 

1986).   A combustão incompleta é indesejável pois, além de não 

aproveitar toda a energia do combustível, constitui ainda um 

importante vetor de poluição atmosférica. 

O dióxido de carbono assim diretamente emitido ou resultante do 

lento processo de oxidação do monóxido de carbono na atmosfera 

constitui um dos gases de efeito estufa. 

 

Considerando o óleo combustível com um teor de carbono de 87,0% 

(valor médio, base mássica) e o PCI – poder calorífico inferior de 9.590 

kcal/kg (MME/EPE, 2019), as emissões médias de carbono por milhão 

de quilocalorias liberadas na queima são: 

 

-   C (12) + O2 (32)  ->  CO2 (44);   0,87 x (44/12)  =  3,19 kg CO2/kg óleo 

-   1.000.000 kcal / (9.590 kcal/kg óleo)  =  104,275 kg óleo 
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-   104,275 kg óleo  x  3,19 kg CO2/kg óleo  =  332,6 kg CO2/milhão kcal 

 

• Emissões de óxidos de enxofre 

 

Sem dúvidas, a causa é o teor de enxofre contido nos óleos 

combustíveis, oxidados na combustão e representados 

simbolicamente por SOX, um dos vetores responsáveis pela chuva 

ácida.   Não se deve trabalhar com os produtos da combustão abaixo 

do ponto de orvalho da solução de ácido sulfúrico para evitar sua 

condensação em superfícies metálicas, pois causa corrosão, como 

chaminés, recuperadores de calor e estruturas.   Tanto os óleos série A 

com o máximo de 2% de enxofre (ou 20 g S/kg óleo) como os óleos 

série B (máximo 1% de enxofre ou 10 g S/kg óleo), ainda apresentam 

valores muito elevados em comparação com GLP e GN: 

-   Óleos série A:    

    104,275 kg óleo/milhão de kcal  x  20 g S/ kg óleo  =   

    =  2,0855 kg S/milhão de kcal 

-   Óleos série B:       

    104,275 kg óleo/milhão de kcal  x  10 g S/ kg óleo  =   

    =  1,04275 kg S/milhão de kcal 

 

As emissões de enxofre pelos óleos combustíveis série B (baixo teor de 

enxofre) ainda são mais de 80 vezes superiores às emissões do GLP, 

considerando a mesma energia bruta liberada. 

 

• Emissões de óxidos de nitrogênio: 
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Enquanto a quantificação das emissões de carbono e de enxofre 

podem ser calculadas com base na composição elementar do 

combustível, as emissões de óxidos de nitrogênio (NOX) só podem ser 

determinadas experimentalmente pois sua formação ocorre na 

queima dos combustíveis, onde um grande conjunto de fatores 

influenciam nas reações.   Em linhas gerais, fatores importantes 

diretamente proporcionais à formação dos NOX são:   a temperatura 

de reação na câmara de combustão;   a quantidade específica de 

nitrogênio fornecido pelo ar de combustão disponível ao longo do 

comprimento da chama; e a existência de nitrogênio contido no 

combustível. 

 

Para se ter uma ideia, o mesmo queimador a óleo costuma apresentar 

índices de emissões de NOX diferentes quando modula sua potência, 

mesmo quando sua regulagem permanece inalterada. 

 

A queima de óleos combustíveis exige um excesso de ar de combustão 

mínimo de 20%, pela dificuldade da intimidade da sua mistura com o 

oxigênio do ar, o que disponibiliza mais nitrogênio no trajeto da 

chama.   Já os gases combustíveis podem queimar com excessos de ar 

bem mais baixos, como de 2% a 10% devido à fácil miscibilidade gás-

ar, onde as moléculas do gás estão em contato com as de oxigênio. 

 

• Outros contaminantes: 

 

Os óleos combustíveis pesados também contêm outros contaminantes 

(PETROBRAS/GDP, 2019), a saber: 
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-   água e sedimentos:   máx. 2%; 

-   cinzas: valor máximo não informado; 

-   vanádio: máx. 150 mg/kg; 

-   zinco:  máx.15 mg/kg;  

-   sódio:  valor máximo não informado;  

-   cálcio: máx. 30  mg/kg;  

-   fósforo: máx. 15 mg/kg.  

 

Ainda conforme PETROBRAS/GDP (2019), esta referência cita que os 

óxidos metálicos oriundos da queima dos óleos combustíveis, 

principalmente vanádio, contribuem para danos prematuros no refratários 

e corrosão nas tubulações.  Além disso, as cinzas podem causar efeito 

abrasivo nos rotores das bombas de óleo, incrustar nas superfícies de 

troca térmica baixando eficiências e entupir ou encrustar nos bicos 

injetores e bocais dos queimadores, exigindo paradas periódicas para 

manutenção. 

 

As classificações dos perigos dos óleos BPF estão relatados na FISPQ 

(BR/PETROBRAS, 2019a) no item 2, incluindo: 

-   Líquidos inflamáveis – Categoria 4 

-   Corrosão/irritação à pele – Categoria 3 

-   Carcinogenicidade – Categoria 2 

-   Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3 

-   Perigo por aspiração – Categoria 2 

 

E no item 12 da citada FISPQ seguem as informações ecológicas: 
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-   Ecotoxicidade:   não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade 

-   Persistência e degradabilidade:   Em função da ausência de dados, 

espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente 

degradado 

-   Potencial bioacumulativo:   apresenta alto potencial bioacumulativo em 

organismos aquáticos;   Log Kow:  3,9 – 6,0 (valor estimado) 

-   Mobilidade no solo:   não determinado 

-   Outros efeitos adversos:   em caso de grandes derramamentos o 

produto pode ser perigoso para o meio ambiente divido à possível 

formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os 

níveis de oxigênio dissolvido. 

 

Além disso, a manutenção frequente necessária quando se usa óleos 

pesados, como limpeza de filtros, uso de solventes orgânicos, drenagem e 

derramamentos, uso de trapos e estopas etc., exigem descarte 

controlado. 

 

2.3   Óleo diesel 

 

O óleo diesel é o combustível comumente utilizado em motores de 

combustão interna e ignição por compressão (ciclo diesel), em veículos 

automotores, embarcações de pequeno porte e geradores de energia 

elétrica.   Também é utilizado, em baixíssima escala por motivo de custo, 

em caldeiras, aquecedores de fluido térmico, fornos e secadores 

industriais, onde a preferência são os óleos combustíveis residuais.    
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Segundo BR/PETROBRAS (2018) e BR/PETROBRAS (2020), o óleo diesel é 

composto por hidrocarbonetos saturados (parafínicos ou naftênicos) ou 

aromáticos, com cadeia de 9 a 30 átomos de carbono e ponto de ebulição 

entre 150° e 471°C. 

 

São comercializados no país dois tipos de óleo diesel, ambos acrescidos de 

biodiesel: 

 

• o diesel comum, denominado S-500, onde o teor máximo de 

enxofre é 500 ppm (500 mg S/kg diesel), contendo 12% de biodiesel 

B-100; 

• o diesel S-10, com o teor máximo de enxofre de 10 ppm (10 mg S/kg 

diesel), contendo 15% de biodiesel B-100, é indicado para os 

motores produzidos sob as novas tecnologias de controle de 

emissões, fabricados a partir de 2012. 

 

Basicamente a grande diferença entre os dois tipos de diesel são os teores 

máximos de enxofre e os teores de biodiesel. 

 

Comparando com os óleos combustíveis residuais, o diesel apresenta 

algumas vantagens como os teores de enxofre muito mais baixos, atomiza 

mais facilmente nos queimadores, além de dispensar aquecimento.   A 

razão de ser muito pouco utilizado na geração de calor deve-se ao fato do 

seu custo ser bem mais elevado em comparação com os óleos residuais. 

 

O preço médio do litro do óleo diesel comum ao consumidor, segundo 

pesquisa da ANP na última semana de dezembro de 2020, era de R$ 3,55.   

Considerando o PCI de 10.100 kcal/kg e a densidade de 0,840 kg/L 

(MME/EPE, 2019), na base volumétrica na qual é comercializado o diesel 
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apresenta um PCI de 8.484 kcal/L.   Isso faz com que o preço de equilíbrio 

de 1 kg ou 1 litro de óleo combustível residual (PCI = 9.590 kcal/kg ou 

kcal/L, MME/EPE, 2019) seja R$ 3,14, o que está muito acima do valor de 

mercado, mesmo agregando os custos indiretos do aquecimento, 

bombeio e manutenção. 

 

Porém, ainda assim, a queima do óleo diesel apresenta muitas 

desvantagens para o meio ambiente em relação aos gases combustíveis, 

principalmente como a emissão de monóxidos de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2) e material particulado. 

 

Considerando o óleo diesel com um teor de carbono de 86,6% (valor 

médio, base mássica) e o PCI – poder calorífico inferior de 10.100 kcal/kg 

(MME/EPE, 2019), as emissões médias de carbono por milhão de 

quilocalorias liberadas na queima são: 

 

-   C (12) + O2 (32)  ->  CO2 (44);   0,866 x (44/12)  =  3,175 kg CO2/kg diesel 

-   1.000.000 kcal / (10.100 kcal/kg diesel)  =  99,010 kg diesel 

-   99,010 kg diesel  x  3,175 kg CO2/kg diesel  =  314,4 kg CO2/milhão kcal 

 

Emissões de enxofre do diesel S-500 (máx. 500 mg S/kg diesel): 

99,010 kg diesel/milhão de kcal x 0,5 g S/ kg diesel  =  49,5 g S/milhão kcal 

 

Emissões de enxofre do diesel S-10 (máx. 10 mg S/kg diesel): 

99,010 kg diesel/milhão de kcal x 0,01 g S/ kg diesel =  0,99 g S/milhão kcal 
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As emissões de enxofre pelos óleos diesel são bastante inferiores às 

emissões dos óleos combustíveis considerando a mesma energia bruta 

liberada. 

 

Quanto às emissões de óxidos de nitrogênio, seguem válidas as 

observações anteriores para os óleos combustíveis residuais. 

 

• Outros contaminantes: 

 

Os óleos diesel S-500 e S-10 não contêm outros contaminantes 

presentes nos óleos combustíveis residuais como água, sedimentos, 

cinzas e metais pesados (PETROBRAS/GDP, 2018 e PETROBRAS/GDP, 

2020), sendo portanto combustível menos agressivo ao meio 

ambiente. 

 

Os perigos do óleo diesel S-500 e S-10 estão relatados nas FISPQs 

(BR/PETROBRAS, 2018 e BR/PETROBRAS, 2020) no item 2, incluindo: 

 

-   Líquidos inflamáveis – Categoria 3 

-   Corrosão/irritação à pele – Categoria 2 

-   Carcinogenicidade – Categoria 2 

-   Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3 

-   Perigo por aspiração – Categoria 2 

 

E no item 12 da citada FISPQ seguem as informações ecológicas: 

-   Ecotoxicidade:   não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade 
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-   Persistência e degradabilidade:   Em função da ausência de dados, 

espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente 

degradado 

-   Potencial bioacumulativo:   apresenta alto potencial bioacumulativo em 

organismos aquáticos;   Log Kow:  7,22 (valor estimado) 

-   Mobilidade no solo:   não determinado 

-   Outros efeitos adversos:   em caso de grandes derramamentos o 

produto pode ser perigoso para o meio ambiente divido à possível 

formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os 

níveis de oxigênio dissolvido. 

 

Os óleos diesel não necessitam a manutenção frequente necessária 

quando se usa óleos pesados, mas ainda assim gera a necessidade de 

algum descarte controlado como derramamentos (serragem), uso de 

trapos e estopas para limpeza etc. 

 

2.4   Óleos de xisto 

 

Os óleos de xisto são extraídos de uma rocha sedimentar de grão fino 

chamada folhelho, naturalmente impregnada por matéria orgânica.   

Existem basicamente dois tipos de xisto (CEPA, 2021): 

 

• o xisto betuminoso, onde a matéria orgânica (betume) está num 

estado físico próximo da fluidez, portanto de fácil extração com uso de 

solventes; 

• e o xisto pirobetuminoso, onde a matéria orgânica chamada 

querogênio (fração insolúvel da matéria orgânica geologicamente 

alterada) é sólida nas condições ambientais, exigindo um processo de 

pirólise ou destilação destrutiva. 
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Por suas características, estes óleos podem ser enquadrados como um 

tipo intermediário entre os óleos residuais do petróleo e o óleo diesel, 

sendo subdivididos em três classificações:   tipo “E” OTE, tipo “G” OTG e 

tipo “L” OTL (o mais leve). 

 

As principais diferenças entre os óleos OTE, OTG e OTL estão nas suas 

viscosidades e pontos de fluidez, onde este último (OTL) é mais fluido e o 

menos fluido é OTE.   Porém, em comparação com os óleos residuais do 

petróleo, muitas vezes os óleos de xisto podem até dispensar o 

preaquecimento para proporcionar uma viscosidade adequada à boa 

atomização.  

 

Quanto ao poder calorífico inferior do óleo de xisto OTE, duas referências 

indicam o valor de 9.750 kcal/kg (ALMEIDA, 2003 e PETROFFACIL, 2021).   

A densidade absoluta varia de 0,91 a 0,97 kg/L (BR/PETROBRAS, 2019), 

podendo ser assumido o valor médio de 0,94 kg/L.   Considerando o óleo 

de xisto OTE com um teor de carbono de 85,0% (valor médio, base 

mássica) as emissões médias de carbono por milhão de quilocalorias 

liberadas na queima são: 

 

-   C (12) + O2 (32)  ->  CO2 (44);   0,85 x (44/12)  =  3,12 kg CO2/kg óleo OTE 

-   1.000.000 kcal / (9.750 kcal/kg óleo)  =  102,564 kg óleo OTE 

-   102,564 kg óleo  x  3,12 kg CO2/kg óleo  =  320,0 kg CO2/milhão kcal 
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De acordo com BETUNEL (2021), ambos os tipos apresentam baixos teores 

de enxofre (máx. 1,2% em massa, ou 12 g S/kg óleo OTE), teor de água 

máximo de 1% (v/v), teor de sólidos máx. 0,10% (p/p). 

 

-   Óleo de xisto OTE:       

102,564 kg óleo/milhão de kcal  x  12 g S/ kg óleo  =   

=  1,23077 kg S/milhão de kcal 

 

Por outro lado, os óleos de xisto apresentam uma classificação dos perigos 

mais grave que a dos óleos BPF, conforme informado na FISPQ 

(BR/PETROBRAS, 2019b) no item 2: 

 

-   Líquidos inflamáveis – Categoria 4 

-   Corrosão/irritação à pele – Categoria 3 

-   Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A 

-   Sensibilização à pele – Categoria 1 

-   Carcinogenicidade – Categoria 1B 

-   Toxicidade à reprodução – Categoria 2 

-   Toxicidade p/ órgãos-alvo específicos – Expos. única – Categoria 2 ou 3 

-   Perigo para o meio aquático – Agudo – Categoria 2 

-   Perigo para o meio aquático – Crônico – Categoria 2 

 

2.5    Coque verde de petróleo (CVP) 

 

Combustível sólido obtido como coproduto nas Unidades de 

Coqueamento Retardado (UCR)  através do craqueamento de óleos 

residuais pesados.   É o derivado menos nobre, referido vulgarmente 
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como “fundo de tacho” no refino do petróleo.   Ainda assim é utilizado 

como combustível industrial, tipicamente utilizado nos fornos rotativos de 

calcinação pelas cimenteiras pelo seu baixo custo. 

 

Entre suas características destacam-se, em base mássica, o elevado teor 

de carbono fixo, da ordem de 90% e os baixos teores de enxofre (máx. 

1,0%), de voláteis e de cinzas.   Seu PCI é 8.390 kcal/kg e sua densidade 

1.040 kg/m³ (MME/EPE, 2019). 

  

As emissões médias de carbono por milhão de quilocalorias liberadas na 

queima são: 

 

-   C (12) + O2 (32)  ->  CO2 (44);   0,90 x (44/12)  =  3,30 kg CO2/kg CVP 

-   1.000.000 kcal / (8.390 kcal/kg CVP)  =  119,190 kg CVP 

-   119,190 kg CVP  x  3,30 kg CO2/kg CVP  =  393,3 kg CO2/milhão de kcal 

 

O teor de enxofre total por milhão de quilocalorias é: 

119,190 kg  x  0,01  =  1,192 kg S/milhão de kcal 

 

2.6   Lenha e derivados 

 

A lenha foi o primeiro combustível utilizado pela humanidade, com as 

aplicações na cocção, na iluminação e no aquecimento ambiental, razão 

pela qual muitas florestas têm sido destruídas ao longo dos séculos, desde 

a antiguidade até os dias atuais.   Os produtos derivados dos cortes das 

árvores podem ser obtidos por aproveitamento direto, cortes em toras de 

tamanhos adequados à utilização (lenha), toletes e chips.   Ou, então, 
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aproveitamento dos resíduos de corte e de aparelhamento em serrarias 

(serragem e maravalha), aglomeradas por compressão em prensas ou 

extrusoras, formando briquetes com várias dimensões.   O conceito da 

lenha ser considerada como energia renovável (emissão zero), na 

realidade, é de certa forma relativo pois o processamento e o transporte 

ainda apresentam emissões de carbono se considerada toda a cadeia 

produtiva, onde motosserras, tratores e caminhões, briquetadeiras e 

picadores de madeira usam direta ou indiretamente energéticos não 

renováveis. 

 

Os poderes caloríficos da lenha e seus derivados variam de acordo com a 

espécie, a idade de corte, sendo muito significativo o teor de umidade 

conforme ilustra a Tabela 3.   Isso mostra a necessidade de se manter um 

estoque regulador com rodízio circular, de forma a aguardar o tempo 

necessário para a secagem da lenha, de modo a não perder energia e, em 

locais com clima muito úmido, até mesmo investir em grandes áreas e 

ambientes cobertos, além de estoque regulador.  

 

Tabela 3.   PCI da lenha em função da umidade 

 

Ref.:   elaboração própria 

 

UMIDADE (%) PCI

10 4.002

20 3.468

30 2.934

40 2.400

50 1.866

60 1.332

70 798

LENHA (valores médios)
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Em determinados ambientes fabris, como indústria de alimentos, cuidados 

especiais devem ser tomados quanto a presença de patógenos. 

 

O que se torna mais preocupante em relação à queima da lenha é sua 

utilização em fogões domésticos rústicos, principalmente nos segmentos 

de mais baixa renda.   No mundo, cerca de 1,5 a 2 milhões de mortes 

anuais são atribuídas a doenças relacionadas à poluição causada pela 

exposição aos produtos da queima de biomassa (fumaça) em ambientes 

residenciais, um importante fator de risco para doença pulmonar 

obstrutiva crônica - DPOC (MOREIRA et alii, 2013).   Os investimentos em 

programas sociais neste segmento populacional, para que possam 

substituir o fogão a lenha por GLP, certamente é uma solução que 

minimizaria os elevados gastos com a saúde pública.   Além disso, colabora 

para a redução do desmatamento ilegal. 

 

2.7   Carvão vegetal 

 

Existe ainda o carvão vegetal, obtido pela carbonização da madeira, com o 

objetivo de elevar o teor mássico de carbono fixo da ordem de 50% para 

80%.   Assim como a lenha e derivados, o carvão vegetal é também 

considerado um vetor energético renovável desde que seja oriundo de 

reflorestamento energético.    

 

Uma parte significativa da produção do carvão vegetal ainda usa o método 

antigo, a combustão parcial da própria lenha em fornos rudimentares 

como se fazia há mais de um século, com baixa produtividade e gerando 

poluição.   Segundo PIMENTA (2002), rendimentos gravimétricos na faixa 
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de 25% a 30% (COLOMBO, 2006) indicam uma grande perda de matéria-

prima (lenha), significando prejuízo econômico e energético. 

 

O outro sistema de carbonização da lenha, mais moderno, utiliza como 

fonte de energia externa a energia elétrica, em fornos cilindros verticais, 

evitando a queima parcial da lenha e possibilitando a recuperação dos 

ácidos pirolenhosos e do alcatrão insolúvel como subprodutos 

comercializáveis, em vez de lançá-los na atmosfera.   O rendimento 

gravimétrico passa a estar na faixa de 35% a 40%, embora ainda haja a 

emissão atmosférica dos gases incondensáveis, basicamente dióxido e 

monóxido de carbono (COLOMBO, 2006). 

 

Segundo MME (2019), as principais características do carvão vegetal são: 

 

• PCS  =  6.800 kcal/kg 

• PCI   =  6.460 kcal/kg 

• Densidade  =  250 kg/m³ 

 

2.8   Consolidação das emissões 

 

A Tabela 4 possibilita resumir e comparar facilmente as emissões de CO2 

entre os valores anteriormente calculados.   Nota-se rapidamente que 

tanto o GN como o GLP apresentam índices de emissão de carbono e de 

enxofre significativamente baixos, justificando assim as qualidades 

necessárias e suficientes para serem considerados “energéticos de 

transição”. 
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Tabela 4.   Comparativo das emissões de CO2 e enxofre 

  

Ref.:   CÖRNER, 2020 

 

A comparação da Tabela 4 levou em consideração que as eficiências na 

aplicação de todos os combustíveis fossem iguais, não influenciando nos 

resultados.   Na realidade poderão ocorrer algumas variações nas 

emissões, na medida em que as aplicações dos combustíveis em cada 

processo apresentem eficiências diferentes.   As emissões do GN foram 

consideradas sob duas hipóteses, baseadas nas fugas zero e 1,5% do 

principal componente (metano), esta última mais próxima da realidade. 

 

2.9   Resumo do Capítulo 2 

 

Este capítulo culminou com os resultados da Tabela 4 deixando, em favor 

do GLP e do GN, as reduções das pegadas de carbono e de enxofre.   Além 

disso também ficam as reduções de CO, NOX, a eliminação de fuligem e o 

malefícios ao homem da lenha queimada em fogões residenciais rústicos. 
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3.   EFICIÊNCIAS NO USO DE COMBUSTÍVEIS 

 

Este capítulo tem por objetivo definir conceitos e mostrar as vantagens 

que podem ser auferidas com a substituição de combustíveis sólidos e 

líquidos por GLP, tanto sob o ponto de vista da economia de energia 

primária como da redução das emissões para o meio ambiente.   Não se 

deve esquecer que a conversão de combustíveis com elevados índices de 

emissão de carbono por GLP, assim como por GN, e a conservação de 

energia ainda são os métodos mais eficientes para a redução das emissões 

a curto prazo. 

 

3.1   Eficiências de combustão 

 

Considerando uma forma bastante simplificada, o conceito genérico de 

eficiência na área de energia, expressa em percentagem, baseia-se na 

fórmula: 

 

 

 

Onde a energia útil é aquela que foi exclusivamente destinada à finalidade 

proposta.   Existem portanto muitos aspectos sob os quais se pode definir 

eficiência.    

 

A eficiência de combustão, por sua vez, é definida como a parcela da 

energia total consumida que foi absorvida por um determinado processo 

ou equipamento.   A Figura 2 explica este conceito. 

Energia útil

Energia consumida
Eficiência energética   =   x   100
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Figura 2.   Exemplo simplificado de caldeira a vapor 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020  

 

Assim, assim definida, a eficiência de combustão seria: 

 

 

Portanto a comparação teórica entre combustíveis só pode ser feita 

através da eficiência de combustão, considerando as condições ideais que 

podem ser obtidas por cada combustível. 

 

Assim, para otimizar a eficiência de combustão é necessário reduzir o 

excesso de ar de combustão e a emissão de produtos da combustão 

incompleta.   A Figura 3 mostra graficamente a comparação teórica das 

eficiências entre o GLP (excesso de ar de combustão médio de 6%) e o 

óleo combustível OC-B1 (excesso de ar de combustão mínimo de 20%), 

considerando combustão completa para ambos, em função da 

temperatura dos gases da exaustão a partir do ponto onde não mais 

trocam calor com o processo térmico, considerando a temperatura 

ambiente de 20°C. 

 

100.000 - 10.000

100.000
Efic. de combustão   =   x   100  =  90%
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Figura 3.   Eficiências de combustão do GLP e do óleo OC-B1 

 

Ref.:   CÖRNER (2020), a partir de AGA (1988) 

 

As eficiências teóricas de combustão dos óleos combustíveis são mais 

baixas do que as do GLP devido à exigência de excessos de ar de 

combustão mais elevados.   Por este motivo, na medida em que as 

temperaturas do processo se tornam mais elevadas, as diferenças entre as 

eficiências se acentuam.   Na realidade as eficiências dos óleos 

combustíveis tendem a ser ainda um pouco mais baixas do que as 

calculadas teoricamente.   Na prática deve ser realizado um balanço 

térmico do equipamento, onde são medidas e consideradas as emissões 

de CO e fuligem (frações combustíveis não queimadas) que são muito 
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mais elevadas no caso da queima com óleo do que as do GLP.   Veja que a 

hipótese assumida no cálculo das eficiências de combustão da Figura 3 foi 

considerada a queima completa de ambos os combustíveis. 

 

As economias de combustível são ainda mais elevadas do que as 

eficiências de combustão, pois são calculadas segundo a fórmula: 

 

           

 

Assim, considerando um processo térmico não recuperativo onde os 

produtos da combustão na exaustão estejam na temperatura de 800°C, 

como em um exemplo hipotético na fusão de alumínio, as eficiências de 

combustão (Figura 3) seriam:  

 

• óleo OC-B1 = 62,3%;   GLP = 64,9%.   Assim: 

 

       

 

Considerando o consumo específico médio na fusão de alumínio, em forno 

revérbero com capacidade para 20 ton, como sendo 1.100.000 kcal/ton 

(CÖRNER, 2010), os seguintes resultados podem ser obtidos: 

 

Com óleo combustível de baixo teor de enxofre OC-B1: 

• Consumo específico:   1.100.000 kcal/ton Al 

ou 114,7 kg OC-B1/ton Al 

• Emissões específicas de CO2 (*):    365,86 kg/ton Al  (Tabela 3) 

Δ   Eficiência  x  100

Eficiência otimizada
Economia de combustível   =

(64,9 - 62,3)  x  100

64,9
Economia de combustível   =   =  4,01 %
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• Emissões de enxofre (máx.):    1,147 kg/ton Al  (Tabela 3) 

 

Com GLP: 

• Consumo específico (-4,01%):  1.055.890 kcal/ton Al 

ou 95,1 kg GLP/ton Al 

• Emissões específicas de CO2 (*):    287,31 kg/ton Al  (Tabela 3) 

• Emissões de enxofre (máx.):    0,013 kg/ton Al  (Tabela 3) 

 

Os resultados da substituição de OC-B1 por GLP são os seguintes: 

• Economia de energia térmica:  4,01% 

• Redução das emissões de CO2:  21,5% 

• Redução das emissões de enxofre: 98,9% 

• Não foram quantificadas as reduções das emissões de CO e fuligem 

pois esses parâmetros não podem ser determinados teoricamente. 

 

Concluindo, os resultados teóricos quantitativos apresentam uma 

significativa redução nas emissões para o meio ambiente.   Além disso, as 

emissões de CO, fuligem e NOX costumam ser sempre mais elevadas na 

combustão dos óleos do que na dos gases, prejudicando ainda mais os 

resultados teóricos com a queima do óleo anteriormente indicados.   

Outro fator relacionado à economia, quando se substitui o óleo 

combustível por GLP é a significativa redução das paradas para 

manutenções devido à limpeza dos produtos da combustão do GLP.   Já 

com óleos combustíveis residuais, a presença de cinzas, principalmente os 

compostos de vanádio, acarretam danos por incrustações e corrosão, 

tanto nas bombas de óleo, nas válvulas de controle de fluxo, nos bocais e 

bicos dos queimadores como nas superfícies de troca de calor,  inclusive 

provocando desgaste prematuro nos refratários.   Estes custos 

frequentemente não são contabilizados na ocasião de uma análise de 
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viabilidade econômica para substituição de óleo combustível residual por 

GLP ou GN, além da necessária consideração das horas improdutivas. 

 

Esse problema torna-se facilmente perceptível nas caldeiras que utilizam 

óleos combustíveis, pela deposição de cinzas e fuligem nos tubos de troca 

de calor, exigindo a periódica ramonagem (sopro da fuligem com vapor) 

que muitas vezes exige adicionalmente a parada do equipamento para 

limpeza por escovamento.    

 

Aí fica uma das contradições legais, a qual impede a utilização de GLP em 

caldeiras, apesar de todos os benefícios já citados com respeito ao meio 

ambiente e à produtividade. 

 

3.2   Eficiências de processo 

 

Outro conceito é a eficiência do processo, onde se considera a energia 

absorvida pelo produto.   Mas para isso torna-se necessário realizar 

medições para determinar o balanço de massa e o balanço de energia no 

processo.   De forma análoga ao caso hipotético da Figura 2, a Figura 4 

exemplifica novo conceito. 

 

Desta forma, a eficiência do processo considera somente o calor cedido ao 

produto, ou seja, a energia consumida menos todas as perdas;   no 

exemplo da Figura 4, as perdas são: 

 

Perdas   =   10.000  +  4.000  +  1.000   =   15.000 kcal/h 
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Figura 4.   Exemplo mais completo de caldeira a vapor 

 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

 

Vale ressaltar a existência na literatura de inúmeras definições para 

eficiência, portanto cabe analisar a definição de cada uma para melhor 

entendimento dos seus reais significados.    

 

Também é importante observar que não existe “eficiência de determinado 

combustível” por si só.   As eficiências são sempre particulares a cada 

processo;   mesmo processos e até mesmo equipamentos idênticos 

podem apresentar eficiências térmicas diferentes em função das variações 

entre combustíveis, matérias-primas, regimes de operação, fator de carga, 

grau de limpeza das superfícies de troca térmica, regulagem de 

queimadores etc.    

 

100.000 - 15.000

100.000
Efic. de processo   =   x   100  =  85%
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3.3   Aumento de eficiências 

 

Como visto anteriormente, as formas de aumentar as eficiências de 

combustão e de processos seguem dois caminhos:   reduzir as perdas de 

calor e/ou reaproveitar o calor perdido nos efluentes térmicos do 

equipamento.   Basicamente as oportunidades tradicionais para 

conservação de energia são as seguintes: 

 

• Regulagem dos queimadores 

• Preaquecimento do ar de combustão 

• Preaquecimento e/ou secagem da carga a ser carregada no 

equipamento 

• Utilização do ar quente em outro processo nas proximidades 

• Recuperação do calor contido nos produtos ao sair do equipamento 

• Otimizar o isolamento térmico 

• Troca da matéria-prima por outra menos energo-intensiva 

  

Em todos esses processos, quanto mais aproveitado for o calor contido 

nos efluentes, nas superfícies dos equipamentos e/ou nos produtos, maior 

será a eficiência do processo como um todo.   Aí também levam vantagem 

os gases combustíveis devido ao seu grau de limpeza e baixíssimo teor de 

enxofre, pois possibilitam a recuperação de calor dos produtos da 

combustão até em baixas temperaturas sem o risco de contaminação do 

produto e/ou formação de solução de ácido sulfúrico.    

 

Já os óleos combustíveis residuais, que possuem teores significativos de 

enxofre, apresentam limites quanto a essa recuperação de calor dos 

produtos da combustão.   Isso se deve à condensação do vapor d’água 

gerado na combustão do hidrogênio em presença de SO2 -> SO3 formando 
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solução de ácido sulfúrico.   A temperatura para essa formação depende 

do teor de enxofre no combustível e da umidade presente.   Mais elevados 

os teores de enxofre e umidade, mais altas são as temperaturas de 

formação.   Portanto as temperaturas mínimas admissíveis para se evitar a 

presença dessa solução ácida nos produtos da combustão situam-se na 

faixa de 150° a 170°C (VLASSOV, 2001).    

 

Além disso, o excesso de ar de combustão mais elevado nos combustíveis 

sólidos e líquidos, além de aumentarem as perdas de calor nos produtos 

da combustão, podem favorecer à formação dos compostos denominados 

NOX, que também contribuem para a formação de chuva ácida.   Isto limita 

a recuperação de calor a valores acima de determinadas temperaturas-

limite para evitar corrosão de recuperadores de calor, chaminés metálicas 

e, até mesmo, ataque químico à produção e ao meio ambiente. 

 

3.4   Resumo do Capítulo 3 

 

As definições estabelecidas neste capítulo servem de base para orientar a 

conceituação necessária às demonstrações das inúmeras vantagens dos 

gases combustíveis para os processos e para o meio ambiente. 

 

4.    MUDANÇAS DE CONCEPÇÃO 

 

4.1   Princípio filosófico 

 

Este capítulo apresenta uma das maiores vantagens na conversão de 

combustíveis sólidos e líquidos para GLP e GN:   os resultados mais 
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significativos são obtidos quando são possíveis as mudanças de concepção 

nos processos térmicos, possibilitada pela limpeza dos produtos da 

combustão.   Ou seja, processos a combustíveis sólidos ou líquidos onde a 

troca de calor era obrigatoriamente indireta, através de superfícies de 

troca térmica para evitar contaminação do produto, nos quais a conversão 

a gás pode ser alterar a filosofia para troca direta de calor.  

 

Assim, os produtos da combustão do gás isentos de contaminantes  

podem entrar em contato direto com, até mesmo, produtos alimentícios e 

graus químico e farmacêutico, fazendo com que as eficiências se elevem 

significativamente.    Consequentemente, eficiências elevadas acarretam 

que o consumo de energia primária e as respectivas emissões para a 

atmosfera se reduzam bastante. 

 

4.2  Substituição de vapor saturado por GLP 

 

Um exemplo típico ocorreu numa indústria em Sorocaba que produz 

bandejas e estojos de polpa de papel para embalar ovos e frutas.   A 

matéria-prima é papel usado, na época principalmente jornais.   O papel 

era dissolvido, associado a aglomerantes e moldado por prensagem.   

Após moldagem, a polpa ainda continha elevado teor de água e, portanto, 

necessitava passar por secagem em secadores tipo túnel.   O ar quente 

não poderia ser gerado diretamente pela queima de óleo residual pois as 

embalagens se destinavam a ovos e frutas com contato superficial direto, 

não devendo portanto estar contaminadas.    
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Assim a solução tradicional instalada no início da fábrica foi que o óleo 

residual alimentaria a caldeira de vapor saturado,  o qual era conduzido a 

radiadores que aqueciam o ar de secagem e a serpentinas para 

aquecimento do tanque de armazenagem de óleo residual, do tanque de 

trabalho e da traçagem das linhas de óleo.   Portanto o contato entre o 

combustível, óleo pesado, e o produto (embalagem) era indireto.   O 

condensado do vapor, oriundo do aquecimento dos radiadores de ar e dos 

tanques de óleo, retornava para o tanque de água que alimentava a 

caldeira com complementação de água fria tratada para compensar 

perdas por fugas de vapor (Figura 5).  

 

Figura 5.   Aquecimento indireto do ar de secagem 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

 

Considerando a eficiência da caldeira em 85%, apenas 60 a 65% da energia 

contida no óleo fornecido se transformava em calor agregado ao ar de 

secagem.   Além disso, existia um significativo consumo de energia elétrica 
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para bombeio do óleo e da água, despesas essas que se somavam aos 

custos de operação e manutenção da casa de caldeiras e do sistema de 

distribuição de vapor e retorno de condensado. 

 

A conversão para GLP considerou a mudança da concepção para 

aquecimento direto do ar de secagem através de queimadores de duto, 

gerando uma mistura de ar com produtos da combustão.   Nessa situação 

há uma eficiência praticamente total da transferência do calor gerado pela 

queima do gás para o ar de secagem.   O esquema da nova concepção 

adotada com GLP está indicado na Figura 6. 

 

Figura 6.   Aquecimento direto do ar de secagem com GLP 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

 

Assim os custos de operação, inclusive a qualificada mão-de-obra 

necessária, e a manutenção da casa de caldeiras, das linhas de distribuição 

de vapor e retorno de condensado foram eliminados.  
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E a operação dos queimadores não necessitou de mão-de-obra adicional, 

pois foi facilmente realizada pelo próprio pessoal que já operava os 

secadores. 

 

Quanto à energia elétrica, as economias também foram significativas, pois 

agora é necessária apenas para o bombeio no abastecimento de GLP e no 

vaporizador (apenas para o ventilador do ar de combustão e painel de 

controle) pois o próprio GLP faz o aquecimento em baixa temperatura 

(60°C), consumindo apenas 1,2% do gás vaporizado.   A movimentação do 

GLP desde o tanque de armazenagem até os pontos de consumo dispensa 

o uso de energia pois é feita pela própria pressão do gás e na temperatura 

ambiente.    

 

O aquecimento do ar de secagem é feito por queimadores de duto, os 

quais são posicionados no centro dos dutos de ar.   Assim este processo 

apresenta uma eficiência total, pois todo o calor liberado pela queima do 

gás está envolto pelo ar em aquecimento, que se mistura com os produtos 

da combustão.   Pode-se então considerar que cerca de 98% da energia 

original do gás fornecido é incorporado ao ar de secagem. 

 

Comparação das emissões entre os dois processos, considerando que  1 

milhão de quilocalorias por hora sejam agregadas ao ar quente em ambos 

os casos: 

 

• Processo indireto a vapor saturado gerado com óleo residual 

Consumo horário de óleo residual: 

(1.000.000 kcal/h) / [(9.590 kcal/kg óleo) x 0,65)] = 160,4 kg óleo/h 
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Emissões de CO2: 

160,4 kg óleo/h x 3,19 kg CO2/kg óleo = 511,7 kg CO2/h 

Emissões máximas de enxofre: 

160,4 kg óleo/h x 20g S/kg óleo = 3,208 kg S/h 

 

• Processo direto com GLP 

Consumo horário de GLP: 
(1.000.000 kcal/h) / [(11.100 kcal/kg GLP) x 0,98)] = 91,9 kg GLP/h 
Emissões de CO2: 

91,9 kg GLP/h x 3,02 kg CO2/kg GLP = 277,5 kg CO2/h 

Emissões máximas de enxofre: 

91,9 kg GLP/h x 140 mg S/kg GLP = 0,013 kg S/h 

 

Resultados das emissões após conversão por GLP: 

Redução das emissões de CO2:  de 511,7 para 277,5 kg CO2/h 

Redução das emissões de enxofre: de 3,208 para 0,013 kg S/h 

 

4.3   Substituição de fluido térmico em ramas têxteis 

 

Esta aplicação ocorreu em diversas indústrias.   As ramas são  

equipamentos usados na etapa de acabamento de tecidos no segmento 

têxtil, como termofixação, secagem, tingimento e cura de produtos 

químicos.   Estima-se que existam perto de mil ramas têxteis no Brasil, 

muitas delas já convertidas para GLP, com grandes vantagens no aumento 

da eficiência térmica, acarretando na redução das emissões de CO2 e de 

enxofre, além da economia nos custos de manutenção do sistema de óleo 

térmico. 
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O sistema convencional de aquecimento das ramas é feito através da 

circulação de óleo térmico, que geralmente é aquecido em trocadores de 

calor (aquecedores de óleo térmico - AFT) pela queima de óleo residual, 

embora possa também ser utilizado óleo diesel ou gás combustível (Figura 

7).   A opção pelo óleo residual no AFT deve-se exclusivamente ao seu 

baixo custo, mas o panorama muda quando se considera as eficiências da 

aplicação direta do gás, como será explicado mais adiante.    

 

Figura 7.   Sistema de fluido térmico a óleo para aquecimento de ramas 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

 

A Figura 7, embora simplificada, ainda assim mostra a complexidade do 

sistema de aquecimento indireto com fluidos térmicos.   A eficiência típica 

de um AFT é de 80%.   Considerando as demais perdas no sistema de 

distribuição do fluido térmico, apenas 55 a 60% da energia queimada pelo 

AFT é efetivamente fornecida às ramas. 
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A opção da substituição do óleo térmico por vapor saturado é pouco 

viável.   A explicação é simples, para se trabalhar  com vapor saturado na 

faixa de 250° a 300°C seria necessário operar em pressões muito elevadas, 

da ordem de 40 a 80 kgf/cm², por isso foi eleita a opção por óleos 

térmicos nessa faixa de temperaturas. 

 

Cabe então a mudança na concepção térmica das ramas, substituindo o 

complexo sistema de óleo térmico pela queima direta do gás nas ramas, 

opção essa possibilitada somente pela limpeza dos produtos da 

combustão do GLP (Figura 8 e Figura 9).    

 

Figura 8.   Sistema de aquecimento direto das ramas com GLP 

 

 

Com a aplicação direta do GLP no aquecimento do ar de processo no 

interior das ramas, a eficiência aumenta significativamente gerando 

economia na energia primária retirada da natureza e significativa redução 

das emissões de carbono e enxofre. 
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Figura 9.   Detalhe da seção transversal da rama 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

Comparação das emissões entre os processos, considerando que  1 milhão 

de quilocalorias/hora sejam agregadas ao ar quente em ambos os casos: 

 

• Processo indireto a óleo térmico gerado com óleo residual 

Consumo horário de óleo residual: 

(1.000.000 kcal/h) / [(9.590 kcal/kg óleo) x 0,65)] = 173,8 kg óleo/h 

 

Emissões de CO2: 

173,8 kg óleo/h x 3,19 kg CO2/kg óleo = 554,4 kg CO2/h 

Emissões máximas de enxofre: 

173,8 kg óleo/h x 20g S/kg óleo = 3,476 kg S/h 

 

• Processo direto com GLP 

Consumo horário de GLP: 
(1.000.000 kcal/h) / [(11.100 kcal/kg GLP) x 0,97)] = 92,9 kg GLP/h 
 
Emissões de CO2: 

92,9 kg GLP/h x 3,02 kg CO2/kg GLP = 280,6 kg CO2/h 

Emissões máximas de enxofre: 

92,9 kg GLP/h x 140 mg S/kg GLP = 0,013 kg S/h 

 

Resultados das emissões após conversão por GLP: 

Redução das emissões de CO2:  de 554,4 para 280,6 kg CO2/h 

Redução das emissões de enxofre: de 3,476 para 0,013 kg S/h 

RAMA A ÓLEO TÉRMICO RAMA A QUEIMA DIRETA DE GLP
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Além do aumento de eficiência térmica global do novo processo direto 

com GLP que culminou em significativa redução das emissões, foram 

também obtidas muitas economias de energia elétrica (bombeio contínuo 

do óleo combustível e do óleo térmico) e das manutenções do sistema de 

queima com óleo residual e do próprio sistema do óleo térmico. 

 

4.4  Substituição de óleo residual por GLP 

 

Este caso refere-se a uma conversão de um forno de recozimento Lehr 

(tipo túnel-esteira) para alívio de tensões em peças de vidro para 

embalagem de alimentos, após moldagem e acabamento.   Como o 

combustível era óleo residual, as chamas e os produtos da combustão 

trafegavam no interior de tubos radiantes, de forma a não contaminar as 

embalagens de vidro, as quais estavam vazias e abertas nesta etapa.   O 

ambiente do forno era aquecido pelo calor irradiado pela superfície dos 

tubos radiantes, equalizando inicialmente a temperatura das peças 

moldadas na faixa de 550°C e depois resfriando controlada e lentamente 

as peças até cerca de 100°C. 

 

Na conversão para GLP, a limpeza dos produtos da combustão 

dispensaram a necessidade de confinar as chamas em tubos radiantes, os 

quais foram cortados.   Assim, o contato direto dos produtos da 

combustão com as peças de vidro aumentou a eficiência do processo.    

 

A Figura 10 mostra, em seção transversal, a comparação dos dois 

processos. 
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Figura 10.   Comparação entre os processos com óleo residual e com GLP 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

 

As principais vantagens obtidas com a conversão para GLP foram: 

 

• tempo de resposta mais rápido na correção de eventuais desvios da 

temperatura, devido à eliminação da inércia térmica do tubo radiante, 

o que pode possibilitar uma melhoria na qualidade do produto; 

• economia de combustível em quilocalorias/hora, 22%; 

• redução das emissões de carbono, 36,2%; 

• redução das emissões de enxofre, 99,5%. 

 

4.5  Resumo do Capítulo 4 

 

No Capítulo 4 foi demonstrado que as maiores economias e redução das 

emissões possíveis de se obter nas conversões dos diversos energéticos 

para GLP são obtidas quando possível fazer mudanças na concepção do 

processo térmico.   Em todos os três casos apresentados, as novas 

concepções dos processos térmicos só foram possíveis devido à limpeza 

dos produtos da combustão do GLP. 

 

LEHR A ÓLEO COMBUSTÍVEL LEHR CONVERTIDO A GLP

550°C 550°C
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5.  CONVERSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR GLP 

 

5.1   Considerações iniciais 

 

Este é um tema de certa forma contraditório na atualidade, quando se 

discute bastante sobre a eletrificação da sociedade com o crescimento da 

participação das fontes renováveis (hidráulica, eólica, biomassa e 

fotovoltaica) nas matrizes energéticas de muitos países, incluído o Brasil.    

 

Não se pode esquecer que a energia elétrica é o mais nobre dos vetores 

energéticos, devendo ser destinado a aplicações como iluminação, 

informática, telefonia, comandos, eletrólise etc.   Transformar 

eletricidade, um fluxo ordenado de elétrons, simplesmente em calor é 

filosoficamente desordenar energia.   E torna-se ainda um grande 

contrassenso quando uma termoelétrica alimenta aplicações de geração 

de calor, como será visto nos exemplos deste capítulo. 

 

Porém, como visto no capítulo anterior, nosso país ainda dependerá da 

geração termoelétrica que, certamente, se estenderá por bastante tempo. 

 

Muitas vezes compara-se o rendimento de equipamentos elétricos com 

seu sucedâneo a gás.   Um exemplo típico é o chuveiro elétrico, onde sua 

eficiência é da ordem de 95%, enquanto a de um aquecedor instantâneo a 

gás está por volta de 85%, levando a crer que o elétrico seja mais 

eficiente.   Mas se esquece de fazer a comparação em toda a cadeia.  
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Comparando-se com o raciocínio incremental, onde certamente a 

conversão de eletricidade para gás acarretaria na redução da geração 

termoelétrica, a análise muda totalmente como indica a Figura 11, onde a 

energia primária é o petróleo/gás natural e a energia final é aquela 

entregue ao consumidor. 

 

Figura 11.   Comparação das cadeias energéticas 

 

Obs.:   tep = toneladas equivalentes de petróleo 

Fonte:   elaboração própria, a partir de CURSINO DOS SANTOS (2011). 

 

Assim, seguindo o raciocínio incremental proposto (geração termoelétrica 

complementando a demanda), as eficiências de um chuveiro elétrico e um 

aquecedor instantâneo a GLP em relação à energia primária são: 

 

• Chuveiro elétrico:   33,56%  x  0,95  =  31,88% 

• Aquecedor a GLP:   90,91%  x  0,85  =  77,27% 
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Considerando-se os consumos energéticos em toda a cadeia, a eficiência 

do aquecedor instantâneo a GLP é surpreendentemente superior à do 

chuveiro elétrico quando sua conversão implicar na redução da geração 

termoelétrica e, como consequência, redução da energia primária.   Além 

disso, contribui significativamente para a redução do pico de demanda nos 

horários de ponta do SIN – Sistema Integrado Nacional.   Agora serão 

apresentados alguns casos reais de conversão de eletrotermia por GLP. 

 

5.2  Conversão energia elétrica – GLP com aumento de produtividade 

 

Este caso é apenas um dos muitos casos que ocorreram na substituição da 

energia elétrica por GLP em fornos cerâmicos na ocasião do apagão de 

2003.   A empresa, estabelecida em Itu – SP, produzia isoladores elétricos 

cerâmicos, possuindo 3 pequenos fornos de resistências elétricas do tipo 

batelada.   Devido às restrições impostas ao consumo de eletricidade, a 

empresa optou pela conversão dos fornos para gás, um de cada vez, para 

evitar impactos na produção.   A conversão exigiu a retirada das 

resistências elétricas, a adaptação do queimador e da exaustão, além do 

reposicionamento da carga.   Após a conversão de dois fornos, o aumento 

de produtividade foi suficiente para dispensar a conversão do terceiro 

forno, o qual ficou de reserva. 

 

O aumento de produtividade na conversão de fornos elétricos para gás 

não é fato incomum.   O dimensionamento da potência elétrica de fornos 

industriais leva em conta o tipo de cobrança praticado pelas 

distribuidoras, onde são taxados o consumo e a demanda contratada.   

Assim, um equipamento projetado com potência elétrica 
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superdimensionada, necessária em algumas situações, acarretaria em 

cobrança mais elevada da parcela fixa mensal da demanda e tornaria o 

equipamento comercialmente menos competitivo.   Portanto é comum 

que os fornos elétricos demorem mais tempo para atingirem a 

temperatura de operação quando a partida é feita a frio, ocasião quando 

seria desejável uma superpotência, perdendo portanto produtividade. 

 

Na conversão para GLP, onde a limitação da potência só é determinada 

pelas características do forno, a temperatura de operação costuma ser 

atingida em tempo mais curto elevando a produtividade. 

 

Muito embora a eficiência de fornos elétricos possa ser mais elevada do 

que a de fornos a gás, um fato importante deve ser considerado:   a 

eficiência de toda a cadeia da eletricidade, desde sua geração, como visto 

anteriormente.   Atualmente a geração de energia elétrica de fontes 

renováveis necessita da complementação de termoelétricas, fato esse que 

deverá ainda perdurar por muitas décadas.    

 

5.3  Conversão energia elétrica – GLP com recuperação de calor 

 

Outra modalidade de conversão aconteceu em uma fábrica de tubos 

trefilados na Zona Leste de São Paulo.   A indústria estava extremamente 

dependente da energia elétrica, tanto no processo de fabricação dos 

tubos por soldagem elétrica e trefilação (motores) como no acabamento 

superficial, onde o aquecimento de banhos de decapagem e posterior ar 

de secagem (ventilador) onde o aquecimento era feito por resistências 

elétricas e no tratamento térmico dos tubos em forno elétrico de 
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recozimento muflado, permitindo o uso de atmosferas controladas.   Era 

praticamente uma dependência total da eletricidade.   A Figura 12 mostra 

o fluxo desse processo.    

 

Figura 12.   Processo antigo, com grande dependência elétrica 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

 

A nova concepção considerou a conversão do forno de recozimento 

muflado de eletricidade para GLP, porém a eficiência de combustão seria 

baixa (58% a 55%, Figura 3), com os produtos da combustão saindo do 

forno na faixa de 950° a 1.000°C.   Então estes gases quentes saindo do 

forno tiveram seu calor recuperado, sendo diluídos com ar para baixar a 

temperatura e aumentar o volume, e conduzidos para o processo de 

secagem dos tubos num trajeto de cerca de 30 metros apenas.  Assim, o 

novo processo ficou como indica a Figura 13. 

 

Caso houvesse sido optado pela conversão deste forno elétrico para óleo 

diesel ou para óleos residuais, inclusive óleos de xisto, a recuperação de 

calor dos gases quentes na saída do forno para secagem dos tubos exigiria 

o investimento em trocador de calor.   Isso porque este processo de 
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secagem exige a não contaminação dos tubos com materiais particulados 

nem a presença de resíduos ácidos encontrados na queima dos óleos. 

 

Figura 13.   Conversão do forno para GLP com recuperação de calor 

 

Fonte:   CÖRNER, 2020 

 

O resultado desta conversão foi excelente, tanto sob o ponto-de-vista 

técnico como econômico, segundo informou a indústria.   Numa situação 

desse tipo, os seguintes aspectos podem ser considerados: 

• Renegociação com a distribuidora de energia elétrica, reduzindo a 

demanda contratada, o que resulta em economia mensal. 

• Ampliação do consumo de energia elétrica, como no caso da expansão 

da indústria, utilizando a capacidade da demanda que ficou ociosa 

com a conversão, portanto com baixo custo de investimento. 

• Disponibilidade da instalação elétrica interna no que diz respeito a 

casa de força, transformador(es), painéis de proteção e cablagem. 

 

5.4  Substituição parcial de energia elétrica por gás 

 

Em alguns processos industriais de eletrotermia é possível realizar 

conversões parciais com finalidades de economizar energia e aumentar a 

produtividade.   Um dos casos mais comuns é a instalação de queimadores 
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auxiliares gás-oxigênio em fornos elétricos a arco (FEA) para fusão de 

sucata de aço ou de ferro fundido e em fornos elétricos de indução.   Os 

fornos a arco elétrico são equipamentos onde a energia térmica é liberada 

pela radiação térmica dos eletrodos de grafite, a partir dos arcos elétricos 

que se estabelecem entre os eletrodos através do metal.   Portanto, os 

queimadores auxiliares são instalados entre as posições dos eletrodos 

trifásicos, conhecidos pontos “frios” no início da fusão de cada carga 

(Figura 14).   E nesta etapa inicial da fusão da carga é quando os 

queimadores apresentam a maior eficiência devido à grande diferença de 

temperatura entre a chama e a carga. 

 

Figura 14.   Queimadores auxiliares em FEA 

 

 

O resultado é a redução do tempo de fusão, fazendo com que a 

produtividade aumente, havendo economia de energia elétrica e de 

eletrodo.    

 

A Figura 15 mostra qualitativamente o comportamento dos tempos de 

fusão sem e com a ação dos queimadores auxiliares, onde a energia 
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elétrica é representada pela área azul e a energia oxi-gás pela área 

vermelha, num ciclo onde a sucata é carregada no FEA em 3 cestos. 

 

Figura 15.   Comparação qualitativa das energias e tempos de fusão 

 

Ref.:   CÖRNER, 2013 

 

Este processo de queimadores oxi-gás em FEA iniciou-se nos anos 70, 

sendo consagrado na década seguinte como muito eficiente em termos de 

redução do consumo de energia elétrica (~30%) e aumento de 

produtividade, razão pela qual os novos fornos passaram a ser fornecidos 

com os queimadores.   Os tempos de corrida tap-to-tap (vazamento a 

vazamento) reduziram-se de 120 para 55 minutos, onde a participação dos 

queimadores oxi-gás foi importante, embora outros avanços tecnológicos 

também tenham sido incorporados como a escória espumosa e pós-

combustão. 
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5.5   Preaquecimento da carga a gás 

 

Outra alternativa seria o preaquecimento da carga com gás, antes de 

serem carregadas em fornos elétricos.   As eficiências dos processos de 

baixa temperatura são elevadas, como visto na Figura 3.   Portanto, cargas 

na temperatura ambiente podem ser preaquecidas eficientemente, 

economizando energia elétrica na etapa final do processo. 

 

Para se ter uma ideia deste potencial, o consumo específico médio de 

energia elétrica num FEA é de 345 kWh/ton aço.   Segundo NAKANO, 

ARITA E UCHIDA (1999), que fizeram testes-piloto em escala reduzida 

(25% da escala natural), o preaquecimento da sucata de aço a 600°C 

reduziria o consumo específico de energia elétrica em 80 kWh/ton aço, o 

que representaria uma economia de 23,2%.   Além disso, haveria um 

aumento de produtividade do FEA pela redução do tempo de fusão. 

 

5.6  Resumo do Capítulo 5 

 

Este capítulo serve para a ruptura de muitos paradigmas com respeito ao 

uso da energia elétrica para geração de calor.   Ficou claramente provado 

que as eficiências da aplicação dos energéticos deve ser calculada 

levando-se em conta toda a cadeia, ou seja, produção – transmissão – 

distribuição – aplicação.   E que as conversões para gás combustível, totais 

ou parciais, podem apresentar resultados significativos em termo de 

redução da energia primária, aquela retirada da natureza, redução das 

emissões e aumento da produtividade. 
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6.  APLICAÇÕES DE CHAMA DIRETA 

 

As aplicações de chama direta podem, em alguns casos, substituir o 

aquecimento elétrico indutivo quando a peça tratada for metálica.   Mas, 

na maioria dos casos, não há fonte energética substituta para competir 

com a versatilidade e direcionamento preciso da chama de gases.   

Algumas dessas aplicações são mais eficientes quando a queima é feita 

com oxigênio e outras, raramente, exigem o enriquecimento do gás com 

hidrogênio para aumentar a velocidade da chama. 

 

6.1  Acabamento de peças de vidro e cristais 

 

As peças moldadas de vidro, tanto nas indústrias automáticas como 

naquelas onde os processos sejam manuais, obtidas pelo processo de 

sopro ou de prensagem, necessitam de corte e de acabamento a chama 

principalmente para eliminar as rebarbas das emendas do molde ou do 

próprio corte, conforme mostra a Figura 16, e/ou para intensificar o brilho 

superficial (polimento a chama). 

 

Figura 16.   Acabamento de borda em peça prensada 

 

Ref.:   CÖRNER, 2010 
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6.2  Aquecimento e lubrificação de esteiras 

 

Esta aplicação mostra um aperfeiçoamento de um antigo processo que era 

realizado com acetileno, sendo substituído por GLP.   A esteira que 

transporta as peças de vidro após moldagem e acabamento no interior do 

forno Lehr para alívio de tensões, recozimento ou têmpera, conforme o 

caso.   Para evitar as perdas por choque térmico é necessário que a esteira 

esteja uniformemente aquecida e, também, lubrificada para permitir o 

escorregamento das peças quando nela carregadas.   Em temperaturas 

acima de 200°C, neste caso, o lubrificante mais adequado é a deposição 

de uma finíssima camada de carbono grafitado.  A Figura 17, no lado 

esquerdo, mostra o antigo processo com acetileno, onde não se obtinha 

uma uniformidade de aquecimento nem de depósito de carbono, o que 

causava perdas na produção.   A solução foi substituir o queimador antigo 

por outro a GLP com chama sub-estequiométrica na queima com oxigênio, 

praticamente eliminando assim as perdas por choque térmico e arranhões 

por falta de lubrificação (Figura 17, lado direito), o que foi realizado em 

uma indústria vidreira em Zipaquirá, na Colômbia. 

 

Figura 17.   Aquecimento e carbonização de esteira transportadora 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020 

Tradicional com acetileno Inovador a GLP + oxigênio
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6.3  Fabricação de ampolas e flaconetes 

 

Outra aplicação especial que exige a aplicação de chama direta é a 

fabricação de ampolas e flaconetes a partir de tubos de vidro calibrados 

em máquinas tipo carrossel, um processo de alta precisão (Figura 18). 

 

Figura 18.   Fabricação de ampolas 

 

Ref.:   OCMI, 2021 

 

6.4   Desmoldagem 

 

Esta é outra aplicação não convencional, onde o uso do GLP não visa 

geração de calor nem trabalho, mas sim de gerar uma película superficial 

para facilitar a desmoldagem. 

 

As aplicações como desmoldante se aplicam em fundição por coquilhas, 

moldagem de vidro, extrusão de alumínio (Figura 19) e outras. 
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Figura 19.   Desmoldante na extrusão de tarugos de alumínio 

 

 

Ref.:   CÖRNER, 2020  

 

6.5   Outras aplicações de chama direta 

 

A versatilidade das aplicações de chama direta do GLP possibilita centenas 

de aplicações, até onde possa atingir a imaginação da mente humana.   Só 

para citar alguns exemplos: 

• chama de preaquecimento no oxi-corte de aço carbono; 

• soldagem e brasagem em ligas de metais não ferrosos; 

• metalização superficial a chama; 

• flameamento superficial de placas lisas de granito para conferir 

características antiderrapantes; 

• têmpera a chama de metais; 

• limpeza de pistas de concreto em aeroportos para eliminar 

incrustações de borracha de pneus devido ao impacto no pouso, 

evitando derrapagens quando molhada; 

• sinalização horizontal de pistas de asfalto; 

• esmaltação de cobre e latão; 

• preparação de superfícies plásticas para ancoragem de pintura, como 

para-choques de veículos; 

• flameamento do solo para eliminação de ervas daninhas; 

Superfície 
revestida 

de carbonoSuperfície 
original 
limpa



71 
 

• esterilização a chama de embalagens metálicas; 

• esterilização de aviários; 

• chamuscagem de tecidos para queima de micro-fiapos; 

• pré-queima e secagem de impressão em pastilhas de freio; 

• gratinação para acabamento de refeições a chama. 

 

6.6  Resumo do Capítulo 6 

 

Neste capítulo fica demonstrada a habilidade dos gases combustíveis em 

executar as mais diversas aplicações, onde a maioria delas não poderia ser 

realizada de outra forma ou pelo menos com a mesma eficiência.   Além 

da finalidade do aquecimento, diferentes regulagens de chamas sub-

estequiométricas podem conferir propriedades que lubrifiquem ou 

facilitem a desmoldagem para peças aquecidas pela deposição de finas 

camadas de carbono com estruturas grafitadas.   E no item anterior, estão 

relacionadas uma série de aplicações não convencionais que podem ser 

realizadas com a aplicação de chama direta, exigindo baixíssimo índice de 

investimentos, que comprovam a enorme diversidade do gás.   E no 

Capítulo 7 será apresentada a versatilidade do GLP em aplicações que 

nada tem a ver com a geração de calor. 

 

7.  VERSATILIDADE DO GLP 

 

Embora este trabalho se destine à apresentação do GLP como vetor 

energético de transição, cabe relatar que existem muitas outras aplicações 

que demonstram a versatilidade do GLP além da geração de calor e de 

trabalho. 
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7.1   Propelente em aerossóis 

 

Misturas especiais de butano e propano, após processo de desodorização 

e em proporções controladas, são utilizadas como propelente em 

aerossóis.   As diferentes proporções entre os componentes butano e 

propano permitem adequar a pressão necessária para atender à demanda 

de cada produto. 

 

Esta aplicação foi de grande importância na substituição do compostos de 

flúor e carbono, conhecidos como CFCs, pois estes propelentes em 

aerossóis eram considerados os principais responsáveis pela destruição da 

camada de ozônio na troposfera. 

 

7.2   Agente espumante 

 

Esta aplicação utiliza apenas as características da tensão de vapor e do 

ponto de ebulição dos gases liquefeitos.   Misturas ricas em butano com a 

composição bem controlada são utilizadas como agentes espumantes em 

misturas com polímeros aquecidos no estado líquido ou pastoso e sob 

pressão.   Quando estas misturas são liberadas na pressão atmosférica, o 

gás entra instantaneamente em ebulição formando a espuma, absorvendo 

calor e solidificando rapidamente o polímero de forma que a conformação 

não seja perdida. 

 

Uma ampla gama de produtos são produzidos desta forma, como 

flutuadores, embalagens para ovos, isolantes térmicos, copos isolados, 

caixinhas para hamburguer e sanduíches etc. 
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7.3   Geração de atmosferas 

 

Este é um campo muito rico e diversificado, onde gases liquefeitos com 

composições bem definidas e adequadas a cada propósito são utilizados 

como matéria-prima para geração de atmosferas controladas.   As 

aplicações mais comuns são as atmosferas protetoras necessárias nos 

tratamento térmicos de metais, principalmente dos aços, que podem ser 

produzidas por: 

 

• geradores exotérmicos, onde o objetivo é a formação de atmosferas 

neutras para evitar oxidação, sendo a energia necessária para o 

processo fornecida pela própria queima do propano especial; 

• geradores endotérmicos, onde a energia é fornecida por uma fonte 

exterior, de forma que a atmosfera gerada pelo propano especial seja 

redutora, características estas conferidas pela presença de monóxido 

de carbono e hidrogênio; 

• misturas especiais com gases industriais, onde o butano é agregado 

para aumentar o potencial de carbono na atmosfera de fornos para 

processos de cementação gasosa. 

 

7.4   Gases refrigerantes em ciclo de compressão 

 

Outra aplicação não convencional dos gases liquefeitos de petróleo é sua 

utilização como gás refrigerante ecológico, em substituição aos 

hidrofluorcarbonos (HFCs) e aos hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) que 

causam impacto ambiental com relação ao efeito estufa. 

 

Esses gases refrigerantes modernos foram escolhidos pelas propriedades 

de mudança de estado físico no que diz respeito ao ponto de ebulição e 

pressão de vapor.   Atualmente os gases mais utilizados são: 



74 
 

 

• isobutano (código R-600a), com ponto de ebulição de -11,7°C na 

pressão atmosférica, muito utilizado em refrigeradores domésticos; 

• propano (código R-290), com ponto de ebulição de -42,1°C na 

pressão atmosférica, utilizado em freezers e expositores frigoríficos. 

 

A substituição dos HFCs e dos HCFCs pelo isobutano e pelo propano está 

evoluindo rapidamente nos novos sistemas de refrigeração, de acordo 

com a Emenda de Kigali (Ruanda) como extensão do Protocolo de 

Montreal, do qual o Brasil é um dos signatários, devendo cumprir sua 

meta de redução a 20% nos níveis utilizados na média de 2020 – 2022, até 

2045. 

 

7.5   GLP como solvente 

 

Muitos processos de produção necessitam de solventes especiais para 

separar determinada substância do meio onde esteja dispersa.   O 

solvente então dilui a substância, separando-a do meio onde esteja 

contida.   A etapa seguinte é a separação do solvente de forma que se 

obtenha a substância desejada livre do solvente, o qual deverá ser 

recuperado.   Estes métodos de separação podem envolver processos 

físicos, exigindo muitas vezes até a aplicação de aquecimento e/ou vácuo, 

os quais podem prejudicar a substância obtida. 

 

De acordo com WILLIAMS e LOM (1974), um método simples de extração 

por solvente de substâncias sensíveis ao calor e para substituir destilação 

molecular, notadamente em larga escala, é baseado em GLP ou seus 

componentes;   e que a vantagem de um solvente com baixo ponto de 
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ebulição pode ser usado para extração na fase líquida e separado 

posteriormente reduzindo a pressão de operação, sendo possível a 

recuperação da maior parte do gás recondensando a fase vapor. 

  

7.6   Resumo do Capítulo 7 

 

A abordagem deste capítulo mostra muito aspectos não convencionais de 

aplicações do GLP que raramente podem ser realizados tecnicamente por  

outro gás combustível e a custos competitivos, comprovando a 

versatilidade deste gás.   Todas essas aplicações apresentadas nada tem a 

ver com a geração de calor, provando assim que o GLP está muito longe 

de sua denominação vulgar e injusta como “gás de cozinha”.   E, nas 

aplicações onde o gás é liberado na atmosfera sem queimar, não constitui 

nenhum problema ecológico por não ser considerado gerador de efeito 

estufa.   Evidentemente que nesta liberação há de se tomar as devidas 

precauções por tratar-se de um gás inflamável. 

 

8.  GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Muito embora ainda seja proibida a utilização de GLP em motores 

estacionários, este capítulo tem por objetivo mostrar as vantagens 

energéticas e estratégicas para geração distribuída com o citado gás. 

 

A geração termoelétrica ainda é e será necessária no Brasil por muitos 

anos.   Uma das provas cabais disso é a recente inauguração da Usina 

Termoelétrica Porto de Sergipe I em março de 2020, com a capacidade de 

geração de 1.551 MW (CELSE, 2021), que é a maior planta a gás da 
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América Latina, além da previsão de muitas outras.   No citado projeto, o 

combustível é o GNL importado, alimentado a partir do navio ancorado a 

6,5 km da costa, que é uma unidade de armazenagem e regaseificação. 

 

De acordo com o BEN (2020), pág. 183, a capacidade instalada de geração 

elétrica no Brasil está assim distribuída (base 2019): 

 

• Hidroelétricas:  109.058 MW 

• Termoelétricas:   41.219 MW   (GN, óleo e biomassa) 

• Eólicas:     15.378 MW 

• Solares:       2.437 MW 

• Nucleares:      1.990 MW 

• TOTAL:   170.082 MW(*) 

 

Obs.:   (*) o total indicado no BEN diverge do valor calculado: 170.118 MW 

 

Observe-se que as usinas termoelétricas ainda ocupam a segunda posição 

entre todas as modalidades de geração, onde a eficiência média está 

pouco acima de 40%. 

 

A proposta seria a liberação do uso do GLP em motores ou turbinas 

estacionárias para geração distribuída, principalmente nos casos de CHP – 

Combined Heat & Power nos segmentos institucionais, comerciais e 

industriais.   A recuperação do calor efluente desta geração termoelétrica  

poderia alimentar uma diversidade de processos como geração de vapor, 

aquecimento de fluidos, aquecimento de ar para processos de secagem 

em geral, geração de frio e muitos outros.    
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A eficiência térmica combinada poderia obter rendimentos térmicos 

atingindo valores de até 85 – 90%, resultando em significativas vantagens 

para o meio ambiente com a redução da pegada de carbono.   Além disso, 

em mais alguns anos está prevista a autossuficiência do GLP, passando a 

ser um combustível 100% nacional em contraposição às novas usinas 

alimentadas com GNL importado.  

 

Outro fato importante da geração distribuída é evitar as perdas técnicas 

por dissipação de calor (efeito Joule), perdas nos núcleos dos 

transformadores e nos sistemas de medição das redes de transmissão e 

distribuição.   Além disso, a geração de energia próxima aos pontos de 

consumo pode reduzir os gargalos do sistema integrado, principalmente 

nas horas de ponta, dispensando elevados investimentos governamentais 

e privados. 

 

 

9.  RESTRIÇÕES AOS USOS DO GLP 

 

9.1  Raízes históricas 

 

Na segunda crise mundial do petróleo, a partir de 1978, surgiram as 

primeiras restrições ao uso do GLP, quando o valor do barril de petróleo 

dobrou (~120 US$) em relação ao patamar da primeira crise em 1973 (50 

– 60 US$), conforme indica a Figura 20. 

 

No final da década dos anos 70, a produção nacional de petróleo bruto 

significava menos de 20% da demanda interna.   Além disso, a balança 
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de pagamentos do país era deficitária, com indisponibilidade de receita 

em moeda forte para pagar a importação de petróleo e seus derivados. 

 

Figura 20.   Preços ajustados do barril de petróleo (WTI ou NYMEX) 

 

Ref.:   Macrotrends, 2020 

 

Por outro lado, naquela época, uma significativa parcela do custo do GLP 

era subsidiada pois o preço dos combustíveis era tabelado pelo governo.   

Portanto todos os citados fatos foram as motivações iniciais para se 

estabelecer as restrições aos usos do GLP, como medidas emergenciais, 

conforme a Portaria CNP (Conselho Nacional do Petróleo) nº 11 de 

12/09/1978 em seu Artigo 1º: 

 

Art.  1º.  A distribuição e o consumo do GLP ficam restritos aos seguintes 

tipos de uso: 

a) DOMICILIAR - para atendimento do consumidor, prioritariamente, na 

cocção de alimentos, em sua residência. 
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b) INSTITUCIONAL - entende-se como tal, para efeito desta Resolução, o 

emprego de GLP em quartéis, hospitais, internatos, estabelecimentos de 

ensino e repartições públicas ou estabelecimentos similares, 

prioritariamente para a cocção de alimentos, e em laboratórios. 

c) COMERCIAL - para preparo de refeição em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares. 

d) INDUSTRIAL - quando se constitua insumo essencial no processo de 

fabricação, ou combustível que não possa, por motivos técnicos, ser 

substituído por agente energético não originário do petróleo. 

e) AUTOMOTIVO - exclusivamente em empilhadeiras. 

f) Outros usos que forem autorizados pelo CNP. 

Parágrafo único. Fica proibido o uso de GLP em motores, saunas e 
aquecimento de água para piscinas. 
 

A gravidade da situação do país na época da segunda crise do petróleo 

foram adequadas e justificáveis no contexto do panorama energo-

econômico brasileiro.   Apesar de o preço do petróleo haver regredido 

significativamente em 1986, a guerra do Golfo Pérsico de agosto de 1990 a 

fevereiro do ano seguinte tornou a causar instabilidades no mercado de 

petróleo e derivados.   Consequentemente, as referidas restrições foram 

reeditadas na Lei nº 8.176 de 08 de fevereiro de 1991, em seu Artigo 1º 

inciso II, constituindo crime contra a ordem econômica: 

 

“II – usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, 

saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em 

desacordo com as normas estabelecidas na forma da Lei. Pena de 

detenção de um a cinco anos.” 
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E, mais recentemente, o Art. 33 da Resolução ANP nº 49, de 30 de 

novembro de 2016, ainda continua proibindo o uso de GLP em motores de 

qualquer espécie, incluindo veículos automotores (com exceção às 

empilhadeiras), saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, exceto 

quando estas últimas se destinam a fins medicinais.  

 

9.2  Momento atual 

 

Atualmente se pode afirmar que, há bastante tempo, não existem mais as 

condições que motivaram as requentadas e sucessivas reedições das 

restrições ao uso de GLP.   A crescente produção de GN para transporte 

por gasodutos e via GNL vem gerando excedentes de GLP no mercado 

internacional.   No Brasil, com advento do pré-sal, a produção líquida 

prevista de GN irá duplicar até 2030, já se avistando assim a 

autossuficiência de GLP e, talvez ainda, gerando volumes excedentes.   

 

Por outro lado, o dilema ambiental vem pressionando governos e 

empresas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, 

principalmente CO2, metano e N2O.   A queima de óleos combustíveis 

residuais, de óleo diesel e, até mesmo, de lenha nas cidades de médio e 

grande porte geram grande poluição por suas excessivas emissões de 

fuligem, monóxido de carbono, hidrocarbonetos não queimados e chuva 

ácida oriunda dos óxidos de nitrogênio e de enxofre.    Até mesmo a 

queima do óleo diesel em motores veiculares está sendo banida de muitas 

cidades da Europa estando com seus dias contados, ainda que a 

tecnologia tenha evoluído significativamente como os motores Euro 5 e, 

mais ainda, no Euro 6.    
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No Brasil, a fase Euro 5 para motores diesel já opera desde 2012 e a fase 

Euro 6 está prevista para iniciar em 1º de janeiro de 2023.   Mas o maior 

problema aqui é a existência de uma frota de geração muito antiga, 

principalmente caminhões, que além do mau estado do motor burlam a 

fiscalização adulterando a bomba injetora para obter um pequeno 

aumento da potência e do torque, emitindo gases, vapores e elevados 

teores de fuligem até mesmo visíveis (fumaça preta). 

 

A baixa granulometria da fuligem oriunda da queima do diesel adsorve 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP) considerados 

carcinogênicos.   As partículas finas, inferiores a 2,5 microm, são 

chamadas respiráveis pois penetram no trato respiratório alojando-se nos 

alvéolos pulmonares, carregando como bagagem os HAP. 

 

Tais emissões indesejáveis acabam por agravar os problemas com a saúde 

pública, gerando elevados custos nas esferas municipal, estadual e 

federal. 

 

De acordo com BARSANO, BARBOSA E VIANA (2014), “essa poluição 

desenfreada provoca sérios danos à saúde das pessoas, desencadeando 

um apanhado de doenças respiratórias e de males provocados por 

microrganismos presentes no ar poluído”. 

 

Os custos com saúde pública no Brasil, apenas no que diz respeito  às 

mortes prematuras que foram atribuídas à concentração de materiais 

particulados na atmosfera das regiões metropolitanas, foram estimadas 
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por MIRAGLIA e GOUVEIA (2014) em US$ 1,7 bilhão por ano utilizando a 

metodologia DALY (Disability Adjusted Life Years).   Segundo os autores, 

esta estimativa “serviu para comparar com o orçamento de gastos do 

Ministério da Saúde e evidenciar as prioridades na tomada de decisão de 

políticas públicas que minimizem a magnitude desses impactos.” 

 

De acordo com FELIN (2018), segundo o médico patologista Paulo Saldiva, 

professor da Faculdade de Medicina da USP, “as mortes ocorrem 

principalmente devido à inalação dos gases e à exposição a partículas finas 

que penetram profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, 

podendo causar acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, câncer 

de pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e infecções 

respiratórias, incluindo pneumonia.” 

 

Segundo o Portal Drauzio Varella (VARELLA, 2020), as consequências da 

poluição do ar são desastrosas:   “mata três milhões e trezentas mil pessoas 

ao ano no mundo todo. E  vai matar ainda mais: mantidos os níveis atuais de 

poluição, esse número pode dobrar até 2050.”   Cabe destacar que o número 

de mortos no mundo pelo COVID-19 em 2020 é da ordem de 1.800.000 

pessoas, número bastante inferior ao de mortos em consequência da 

poluição do ar. 

 

A liberação do uso indiscriminado do óleo diesel, que ainda importou em 

média cerca de 20% do abastecimento no período de 2013 e 2019 (CBIE, 

2019), contrasta com as proibições do uso de GLP – um combustível muito 

mais ecológico sobre muitos aspectos, que embora também parcialmente 
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importado, contribuiria para a redução da pegada de carbono e para a 

salubridade ambiental. 

 

9.3   Resumo do Capítulo 9 

 

Ficou claro, neste capítulo, que há muito tempo não existem mais motivos 

para se manter as restrições ao uso do GLP.   O próprio dilema do 

aquecimento global que implica na necessidade em se refrear as 

mudanças climáticas e o combate à poluição ambiental e à contaminação 

localizada necessitam de energéticos de transição, como o GLP e o GN, 

enquanto as soluções ideais não se efetivam. 

 

10.  CONCLUSÕES 

 

Inicialmente cabe concluir que o GLP é um importante vetor energético no 

panorama nacional, mas que não tem sido assim considerado pelos órgãos 

governamentais.    Continua sendo considerado e injustamente tratado 

pejorativamente como apenas “gás de cozinha”.   Porém ficou 

exaustivamente demonstrado neste documento que suas aplicações vão 

muito além disso, extrapolando ainda o paradigma da simples geração de 

calor. 

 

O fato de o GN ter sido mundialmente eleito como energético de 

transição para um futuro mundo de energias limpas, carrega o GLP como 

gás de características equivalentes conforme comprovado no cálculo das 

emissões para o meio ambiente.   Assim ambos os gases combustíveis 

deveriam receber o mesmo tratamento isonômico e a mesma 
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qualificação, principalmente devido ao fato de que a exploração das 

jazidas do pré-sal irão disponibilizar significativos volumes, tanto de GN 

como de GLP, nesta década que ora se inicia. 

 

O universo de aplicações do GLP suplanta em muito o campo do GN pois, 

além de calor e trabalho, é também bastante usado como propelente, 

agente espumante, desmoldante, solvente e muitas outras aplicações por 

suas características físico-químicas, até mesmo na substituição dos 

nocivos gases refrigerantes HFCs e HCFCs. 

 

Também ficou demonstrado como GLP pode colaborar para significativas 

reduções das emissões de carbono, enxofre e outros poluentes quando 

substituindo óleos combustíveis, coque e carvões.   A substituição da 

lenha e seus derivados, embora tenha seu viés ecológico quanto à emissão 

de carbono quando oriunda de florestas energéticas e adequadamente 

processada nem sempre cumpre estes objetivos: torna-se perniciosa 

quando estimula o desmatamento e seja queimada em fogões residenciais 

rústicos, o que causa muitas enfermidades em seu entorno, 

principalmente em locais afastados e com poucos recursos do sistema de 

saúde pública. 

 

Em muitos casos, a substituição da energia elétrica aplicada para fins 

térmicos por GLP apresenta grandes vantagens ambientais quando a 

energia for proveniente de termoelétricas, muitas vezes até possibilitando 

aumentos de produtividade, conforme amplamente demonstrado no 

Capítulo 5.    
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Além da substituição de energéticos por GLP colaborar para o 

cumprimento do acordo com o Protocolo de Montreal, reduzindo a 

pegada de carbono, restam ainda argumentos para atender às colocações 

dos países importadores das commodities e dos produtos industrializados 

brasileiros, no que diz respeito à questão ambiental. 

 

As restrições impostas ao uso do GLP a partir de 1978, apesar de 

justificáveis devido à segunda crise mundial do petróleo e, 

posteriormente, à guerra do Golfo, há muito tempo já não fazem mais 

sentido.   Estas restrições são incoerentes com uma série de fatores, como 

por exemplo, a legislação permite que uma caldeira a vapor opere com 

óleo diesel, onde 13 bilhões de litros foram importados em 2019 (BEN 

2020), mas proíbe o uso de GLP neste equipamento.   Note-se que, 

conforme demonstrado, as emissões do diesel resultam na liberação para 

atmosfera de muito mais carbono do que o GLP, além de outros poluentes 

que agravam a saúde pública como a fuligem e as substâncias 

cancerígenas a ela agregados, conforme comprovam as restrições 

impostas na maioria das cidades europeias.   Isso não acontece com o GLP. 

 

A proibição do uso de GLP em motores estacionários poderia ser liberado, 

pelo menos, para geração de energia e bombeio de água em atividades 

rurais, principalmente devido à indisponibilidade e à qualidade da energia 

elétrica em localidades remotas.   Nos setores industriais, comerciais, 

institucionais e residenciais, a substituição dos grupos geradores a diesel 

contribuiria para redução das emissões, principalmente CO2 e materiais 

particulados, além de possibilitar a cogeração de calor e frio, elevando em 
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muito as eficiências dos processos, além de reduzir a demanda crítica do 

sistema nas horas de ponta. 

 

Em termos de planejamento energético, num país como o Brasil onde as 

redes de transporte de GN são restritas, pouco interiorizadas para o porte 

da nação, e daqui por diante dependerão de pesados investimentos 

privados, o GLP é um energético que já dispõe de uma ampla rede de 

distribuição atingindo 100% dos municípios. Isso significa que o GLP 

poderia ser o precursor do GN construindo previamente uma matriz de 

consumo, viabilizando no futuro gasodutos de transmissão e de 

distribuição. Isso até já aconteceu em algumas atuais concentrações de 

consumo de GN, como no polo cerâmico da região de Cordeirópolis no 

Estado de São Paulo e em outros distritos industriais, onde o GLP foi o 

agente precursor desse desenvolvimento. 

 

O GLP poderia ainda ser fornecido como gás natural sintético (GNS), que é 

uma mistura de GLP com ar comprimido equivalente ao GN, de forma a 

facilitar substituições mútuas.   Atualmente algumas indústrias no Brasil já 

possuem estas instalações disponíveis como antecipação do consumo de 

GN ou como backup, devido aos grandes prejuízos que poderiam advir 

com a interrupção acidental do fluxo de GN, como ocorreria com os lucros 

cessantes ou, até mesmo, danos permanentes nos refratários dos fornos 

de alta temperatura das indústrias de vidro e, também, nos fornos 

siderúrgicos. 

 

A empresa Conecta, na cidade de Montevidéu, utilizou o GNS para 

alimentar uma rede de distribuição de gás canalizado durante alguns anos 



87 
 

até a chegada do GN, de forma a dispensar a conversão dos equipamentos 

de consumo.   Posteriormente, a estação geradora de GNS ficou apenas 

como backup da rede de GN.   Na cidade de Stuttgart, na Alemanha, existe 

uma estação geradora de GNS que complementa a demanda da rede de 

GN nas ocasiões de pico de demanda durante o inverno. 

 

Os novos projetos de Gás Natural Liquefeito (GNL), ora em 

desenvolvimento no país, exigem a construção de terminais portuários 

deste energético para permitir seu transporte criogênico rodoviário para 

interiorização no país competindo com o GLP.   Mas há de se considerar as 

limitações da criogenia, onde o produto a GNL a -161°C apresenta 

restrições quanto ao tempo de permanência em recipientes criogênicos 

quando não haja consumo, como ocorre durante o transporte e em longas 

paradas de produção na indústria, culminando em perdas de gás pela 

abertura de válvula de segurança em virtude da natural elevação de 

pressão causada pelo “boil-off”.   Ainda assim o GNL é um competidor do 

GLP que não deve ser subestimado, podendo ainda ser uma oportunidade 

alternativa para as distribuidoras de GLP, por sua ampla expansão em 

todo o mundo devido ao baixo custo atualmente reinante no mercado 

internacional. 

 

Finalizando as conclusões deste trabalho, espera-se que todas as 

considerações aqui apresentadas sirvam como fundamentos para divulgar 

e consolidar as possibilidades de uma utilização mais ampla do GLP no 

Brasil como energético de transição, até que estejam disponíveis opções 

de energias totalmente ecológicas que apresentem viabilidades técnicas e 

econômicas, inclusive uma disponibilidade em larga escala do bio-GLP. 
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