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E

É com muito otimismo que lançamos este Volume 3 das
Perguntas Freqüentes sobre Gás LP. O trabalho tem como
tema os diferentes usos e aplicações do produto.
A cartilha, como nós carinhosamente a chamamos, foi
criada para esclarecer o que efetivamente vem a ser o Gás
Liquefeito de Petróleo, falar sobre sua origem, história, distribuição, composição de preço, públicos principais, entre
outros aspectos.

Apresentação

A tiragem do Volume 1 superou 20 mil exemplares e recentemente foi lançada sua segunda edição com dados do
Balanço Energético Nacional publicado pela Empresa de
Pesquisas Energéticas (EPE).
Para nossa surpresa, o interesse pela cartilha ultrapassou o
âmbito do público originalmente previsto e, além das edições impressas, temos um número importante de downloads dos dois volumes anteriores em nosso site, em que
também pode ser consultada esta terceira edição.
Percebemos que a curiosidade sobre o nosso produto é
crescente e que as informações então disponíveis eram
muito incipientes. Agora, nesse novo volume, voltamos
com um novo objetivo: demonstrar que a tendência à flexibilização é um caminho sem volta no mundo todo. Não
queremos construir aqui a imagem do Gás LP como um
produto milagroso e perfeito que supera todos os outros
em suas qualidades, desde a queima até a portabilidade.
Mas, sim, apontar suas vantagens comparativas em relação a outras alternativas de energia e, com isso, mostrarmos que somos um país afortunado. Temos uma matriz
energética plural!

Ao longo do tempo, acumulamos uma série de usos inadequados como é o caso do consumo excessivo de lenha, não
somente em residências, mas também na indústria e no
agronegócio. Lenha é recurso renovável. Porém, causa danos à saúde ou subtrai de nossos grãos, por exemplo, valor
quando exportados devido à contaminação por substâncias
cancerígenas.
Voltamos ao tema explorado no Volume 2 e constatamos
que somos um país de chuveiros elétricos. Aqui, o uso de
eletricidade para aquecer a água domiciliar não encontra
paralelo em outras nações. Nesta cartilha, reunimos dados
sobre as vantagens para substituição dos ineficientes chuveiros elétricos por aquecedores a gás, que são mais seguros
e mais baratos do que se imagina.
Mostramos as diversas vantagens que o Gás LP pode proporcionar em indústrias como as de cerâmica, siderurgia e automotiva. E destacamos nosso privilégio em contar com um
combustível confiável, limpo, eficiente, transportável e disponível em todo o território nacional.
Como abordado na Volume 2, temos abundância na oferta
deste produto não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E este barco não pode ser perdido. O Gás LP não é nem
pretende ser o novo milagre brasileiro. Mas, certamente, estamos falando de um produto que pode estar presente em
muitos lugares, além das nossas cozinhas.
Boa Leitura.

Sergio Bandeira de Mello
Presidente

M

Muito nos honrou o convite para apoiar a publicação do Volume III do “GLP no Brasil: Perguntas freqüentes”, agora chamado pelo Sindigás de “Gás LP”, denominação que pretende
dar ao produto mais que uma sigla, um significado de energético com multiuso.

Apresentação

Em 2007, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) tomou a iniciativa de instituir, juntamente
com o Sindigás, uma comissão dedicada exclusivamente ao
Gás Liquefeito de Petróleo, com vista a criar condições objetivas para consolidar a participação desse produto na matriz
energética brasileira, ressaltando os atributos de competitividade em preço, impacto ambiental e saúde pública.
Chega a ser curioso o fato de termos, desde a fundação do
IBP, empresas distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo
como associadas e somente agora ser criada uma comissão para tratar do produto. A realidade é que, no passado, a
este importante combustível estava ligada uma imagem de
energia escassa, subsidiada e destinada apenas à cocção de
alimentos.
Agora, no entanto, com o excedente de oferta de Gás Liquefeito de Petróleo registrada em toda a América Latina e
com o crescimento de seu consumo no resto do mundo, é
mais que oportuno darmos a merecida atenção a este nobre combustível, quantitativa e qualitativamente.
Assim, não só aplaudimos como apoiamos a iniciativa do
Sindigás no lançamento desta edição “GLP no Brasil: Perguntas freqüentes – Volume 3”.

Álvaro Teixeira
Secretário Executivo

A

As comunidades que compõem a sociedade ibero-americana
possuem características muito parecidas com relação às práticas de comercialização, usos, aplicações, normas e regulação
do setor de Gás LP, bem como os problemas e dificuldades
derivados de práticas anticompetitivas decorrentes muitas
vezes da falta de esclarecimento junto aos governos, consumidores e players deste mercado.
Para a Associação Ibero-Americana de Gás Liquefeito de Petróleo (AIGLP), a iniciativa do Sindigás de criar uma publicação
com perguntas e respostas freqüentes sobre o Gás LP, agora
em seu 3º volume, vem ao encontro de uma necessidade não
só brasileira, mas de todos os países que compõem a comunidade ibero-americana. Deixadas de lado algumas poucas características regionais, tratamos de um produto e um serviço
de extrema relevância social e que atinge quase a totalidade
dos lares de todos estes países e de boa parte de sua indústria.
A AIGLP apóia fortemente iniciativas como a publicação de “GLP
no Brasil: Perguntas freqüentes - Volume 3”, certa dos benefícios
brindados a este setor e principalmente ao consumidor final.
Nossa entidade tem como objetivo compartilhar este tipo de
conteúdo entre os países que compõem nosso quadro associativo, divulgando e fomentando práticas como esta, com a
finalidade de desenvolver e melhorar a indústria do Gás LP,
mostrando principalmente que a sua aplicação vai além do
uso doméstico ou para cocção de alimentos.
Parabéns a toda equipe do Sindigás pelo excelente trabalho
e conteúdo.

André Donha
Diretor Executivo da AIGLP
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O aquecimento de água para
banho é mais eficiente quando se
usam aquecedores a Gás LP
em vez de elétricos?

1

Sim, o aquecedor a Gás LP é mais eficiente, produz água quente de imediato, em grande quantidade e com muita pressão. A outra vantagem é
que eles são seguros e até 60% mais econômicos que o chuveiro elétrico.
Estes, por sua vez, têm normalmente baixo desempenho, em especial
no inverno, devido à pouca pressão da água. No aspecto da segurança,
o chuveiro elétrico, além do alto custo, oferece riscos de choque e de
curto-circuito. A opção pelo uso de Gás LP em aquecedores domésticos
é garantia de conforto, confiança e baixo custo. Os modernos aquecedores já não necessitam de chama-piloto. Portanto, tornaram-se mais
práticos e funcionais.

Que obras são necessárias para
instalar as tubulações?
Elas precisam ser especiais e
custam mais caro
que as convencionais?

2

Uma instalação de Gás LP é diferente de uma instalação para chuveiro elétrico. Hoje, é possível instalar aquecedores a Gás LP com muita facilidade,
baixo custo e segurança. Para utilizar Gás LP é preciso ter uma linha de água
fria e uma de água quente que tenha passado pelo aquecedor. São várias
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as opções de produtos
para condução de água
quente, desde o tradicional cobre até os
mais modernos, como
o PVC, todos a preços
bem acessíveis. A conversão para o Gás LP
é uma decisão inteligente e muito prática,
além disto, os eventuais custos se pagam
rapidamente com a
economia gerada.

ÁGUA
QUENTE
Ducha
higiênica

ÁGUA
FRIA
Lavatório

Chuveiro

Os aquecedores não podem
mais ficar no banheiro,
uma vez que é obrigatória
sua instalação
em local ventilado?

3

De acordo com as normas e regulamentos em vigor, aquecedores a gás
podem ser instalados em banheiros
desde que sob condições adequadas de
ventilação. Assim, basta seguir o manual para fazer uma instalação correta.
Os equipamentos homologados são altamente seguros e eficientes, portanto
o consumidor não precisa temer o uso
do aquecedor a gás em banheiros.
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4

O aquecedor só funciona
com gás encanado ou pode
funcionar com botijão?
Este precisa ser o de 45kg?

Aquecedores a gás podem ser utilizados tanto com Gás Natural quanto com
Gás LP. Dependendo de sua potência, o aquecedor pode funcionar com um botijão de 13kg, a mais tradicional das embalagens do Gás LP, sendo esta opção
uma das mais vantajosas para o consumidor em termos de custo. É necessária
a utilização de botijão de 45kg apenas nos casos de aquecedores de maior
potência. Portanto, não é preciso esperar a chegada do gás encanado às residências. É possível usar o Gás LP para aquecimento de água imediatamente.
Recomenda-se consultar o manual do fabricante do aquecedor para verificar a
pressão necessária ao equipamento que se pretende adquirir. Em prédios mais
modernos, não existem botijões dentro dos apartamentos. O abastecimento
é feito por caminhões em tanques ou botijões de grande porte, localizados
na parte externa dos edifícios. Portanto, o uso de Gás LP para aquecimento
pode se dar de várias maneiras por ser um produto facilmente transportável e
armazenável, além de comercializado em embalagens de diferentes volumes.

12 | Gás LP no Brasil: Perguntas freqüentes | Volume 3

Pode haver um
vazamento de gás no
aquecedor? Como evitá-lo?

5

O aquecedor a gás nunca oferece ameaça de vazamento se for bem instalado. As causas mais comuns de acidentes não estão ligadas a vazamentos de gás. É importante deixar claro que os cuidados na instalação do
equipamento, conforme determina a norma em vigor, exigem a ventilação do ambiente e a instalação de chaminé para a saída dos gases. Isso
elimina qualquer possibilidade de riscos. Com a função de aumentar ainda mais a segurança na utilização do Gás LP, é aplicado no produto uma
substância com cheiro forte e característico para alertar uma eventual
ocorrência de vazamento, que assim se torna rapidamente perceptível
pelo consumidor.

Quanto custa em média
um aquecedor a gás? 		

6

Existem muitos modelos no mercado, desde os mais simples, para domicílios, até os mais sofisticados, para estabelecimentos comerciais, por
exemplo. Os mais baratos custam menos que alguns modelos de chuveiro
elétrico, em torno de R$ 250,00. A economia gerada pela utilização de um
aquecedor a Gás LP em substituição ao chuveiro elétrico paga o equipamento em período médio de um ano, variando de estado para estado, com
a redução do custo da conta de energia elétrica. Migrar para o Gás LP é
garantia de economia no orçamento doméstico.
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7

Para o aquecimento de água
residencial, o mais indicado
não seria a energia solar?

Hoje, o consumidor busca uma alternativa energética que seja abundante
e a um custo menor. Porém, quando se fala em energia solar, é preciso
considerar que não há sol durante os 365 dias do ano nem, evidentemente, 24 horas por dia. Nesse sentido, existem limitações que se refletem no
uso dessa energia, que só tem eficiência, de fato, se associada a uma fonte complementar. Imagine alguém que deseja água quente num hotel, mas
o tempo permanece nublado há dias. Não haverá aquecimento adequado.
Por isso, tratando-se de um projeto de energia solar, é necessário prever
um complemento. Por mais que haja um sistema de captação e armazenagem eficiente, existem limitações. Nesse caso, o Gás LP é uma excelente
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opção de sistema complementar a energias alternativas, como a solar. O
Gás LP – por ser confiável, facilmente armazenável, transportável e, principalmente, abundante – pode ser utilizado quando a energia alternativa
não for suficiente para garantir o aquecimento da água.

É exagerado o consumo
de energia elétrica
para aquecimento
de água no Brasil?

8

O fato de o Brasil ter contado ao longo do tempo com eletricidade em
abundância deixou como herança usos inadequados e grandes desperdícios dessa importante fonte energética. Vários vícios decorrentes do
período em que havia sobra de eletricidade foram eliminados com o apagão de 2001, mas alguns ainda persistem, como a utilização de chuveiro
elétrico. Em países desenvolvidos, com uso intenso de eletricidade, esta
representa no máximo 46% no aquecimento de água domiciliar, o que já

Presença de Aquecimento de Água
via Eletricidade nos Domicílios
(% dos domicílios)
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33
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Excesso Estrutural no
Uso da Eletrotermia

Fonte: Booz Allen Hamilton
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é um percentual alto, pois a energia elétrica é muito cara. No Brasil, esta
aplicação representa 68% (fonte: Booz Allen). Há, portanto, uma oportunidade de redução desse índice em pelo menos 22%, o que significa a
conversão de 10 milhões de residências para fontes alternativas, como Gás
LP, GN e energia solar, ou ainda a combinação de mais de uma solução. E,
entre as diversas opções, o Gás LP oferece as melhores vantagens comparativas, não só porque oferece o custo mais baixo, mas também porque o
produto é distribuído em todo o território nacional.

9

Existe ganho para a
sociedade brasileira com a
substituição do chuveiro
elétrico pelo Gás LP?

Sim, mais que um benefício para o usuário, a conversão dos chuveiros
elétricos para o Gás LP é uma oportunidade de economia expressiva
de eletricidade, imprescindível ao desenvolvimento do país. O medo
de um novo apagão vem motivando a busca por alternativas capazes
de enfrentar situações de falta de energia, uma delas é a utilização de
Gás LP em vez de energia elétrica para o aquecimento de água. Para se
ter uma idéia, a substituição de ¼ do consumo excessivo de eletricidade por Gás LP retiraria cerca de 9,5 GWh por dia ou 3,5 mil GWh ao
ano do consumo do sistema elétrico. Este volume seria suficiente para
abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes. A geração dessa
eletricidade no período de
pico – durante três horas,
entre 18h e 21h – equivale a duas vezes a energia
do Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (Proinfa).
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E o que o consumo de
3,5 mil GWh ao ano
representa em termos
de sistema operacional?

10

A produção de toda essa eletricidade exige uma usina com capacidade de
5.900 MW, o que equivale a mais de 40% da capacidade da hidrelétrica
de Itaipu. Em um sistema interligado, esse consumo demanda uma usina
adicional de 730 MW em operação permanente. A construção de uma usina
hidrelétrica desse porte custa em torno de R$ 2,2 bilhões. No caso de uma
termelétrica, aquele volume representa um consumo de GN de 2,9 milhões
de metros cúbicos por dia, ou cerca de 10% de todo o gás importado hoje
da Bolívia. Logo, mais uma vez se comprovam as vantagens da adoção do
Gás LP em substituição ao chuveiro elétrico. Essa mudança aliviaria substancialmente a sobrecarga no consumo de eletricidade.

Como está o uso
automotivo de
Gás LP no Brasil?

11

A aplicação de Gás LP hoje na indústria restringe-se, basicamente, às
empilhadeiras, pois no Brasil a legislação não permite sua utilização em
veículos. Trata-se, portanto, de um setor com boas oportunidades estratégicas para o Gás LP. De certa forma, há uma grande barreira à entrada
dos demais energéticos no que se refere às empilhadeiras, pois para estas
o Gás Natural não compensa em razão do elevado investimento necessário
à implantação da infra-estrutura. Isso exige um investimento muito alto,
principalmente em um compressor, um equipamento bastante caro e que
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demanda um uso intenso para amortização de seu custo. O Gás LP leva
vantagem ainda em relação ao óleo diesel, também presente na movimentação de empilhadeiras, por ser mais eficiente, barato e limpo no que se
refere à emissão de gases tóxicos. O Brasil, por já ter o carro tetrafuel,
talvez não seja o mercado ideal para o Gás LP automotivo.

12

Como o Gás LP pode atuar
no transporte urbano?

Existem, hoje, no Brasil, cerca de 100 mil ônibus municipais usados no
transporte metropolitano. O Gás LP é o melhor combustível substituto do
diesel nas frotas urbanas para reduzir a poluição. Estudos internacionais
mostram que motores a Gás LP apresentam vida útil até 30% superior à
dos motores a diesel e menos necessidade de manutenção. Nos Estados
Unidos, o Gás LP abastece frotas metropolitanas e, também, escolares.
Entretanto, no Brasil, a utilização do produto em ônibus é proibida por
lei. A vantagem de optar-se por esse energético são inúmeras. Além de ser
um combustível limpo, o Gás LP está presente em 100% dos municípios e,
por isso, não seria necessário readequar a rede de distribuição, mas apenas investir em estações de abastecimento. Também por sua farta oferta e
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ampla rede de distribuição seria fácil revender os ônibus para municípios
interioranos, pois não haveria riscos de falta de produto para abastecimento. O governo brasileiro, preocupado com a necessidade de redução da
poluição urbana, determinou para 2008 a meta de conversão de 60% da
frota nacional de ônibus municipais para GNV. Entretanto, esta meta não
deverá ser alcançada. A inviabilidade de revenda dos ônibus para cidades
do interior, devido à distribuição restrita do GN, entre outras limitações
do produto para este fim, inibe os investimentos, assim como o grande
gasto de tempo para reabastecer os cilindros da frota.

Qual o cenário internacional
de utilização de Gás LP em
indústrias automotivas?

13

Os países que mais utilizam Gás LP no setor automotivo, concentrando 2/3
do consumo mundial, são Coréia do Sul (23%), Japão (9%), Turquia (8%),
Itália (7%), Polônia (7%), México (7%) e Austrália (7%). Existem, hoje,
na Europa, 10 milhões de veículos movidos a Gás LP, o que corresponde
a 8,3% da indústria internacional. A crescente preocupação mundial em
torno das emissões de gases de efeito estufa – sobretudo na Europa, que

Países que mais utilizam Gás LP Automotivo
25%
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Fonte: Sindigás
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desenvolve programas de combate à contaminação atmosférica até 2020 –,
deixa o mercado cada vez mais favorável ao Gás LP, um combustível limpo
e seguro. As características de fácil distribuição e armazenamento fazem
desse produto um forte competidor frente ao Gás Natural e outras fontes
energéticas convencionais em um mercado de preços livres. Mas deve ser
levado em conta que o mercado brasileiro necessita ainda de análises mais
profundas antes de qualquer passo na direção do setor automotivo. Como
já temos os chamados veículos Tetrafuel (Gasolina, Álcool, Gasolina com
Álcool e GN), a introdução de um novo combustível talvez não seja, para
o Brasil, uma prioridade, salvo em casos em que o Gás LP possa ser um
importante vetor de redução de emissões para alguns veículos.

14

Existem outros usos
no setor automotivo?

Uma outra oportunidade, assim que acabe a restrição ao uso automotivo,
está relacionada aos equipamentos agrícolas de forma geral. Alguns tipos
de máquinas pesadas, que utilizam basicamente o óleo diesel como combustível, poderiam ser abastecidos,
com benefícios de várias ordens,
pelo Gás LP. Além do preço mais
baixo e da autonomia proporcionada, deve se levar em conta
que essas máquinas não podem
ficar saindo da propriedade
para abastecer em um posto
de gasolina. Muitas vezes, são
abastecidas no próprio campo.
Com o Gás LP, pode ser montada
uma estação de abastecimento,
fixa ou móvel, dentro ou próximo ao local de trabalho dos
equipamentos.
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O que pode ser realizado
para desenvolver o
mercado de motores a
explosão com Gás LP?

15

É preciso incentivar o mercado nas diversas regiões com preços favoráveis.
Devemos, também, aperfeiçoar a qualidade técnica dos motores. Com as
proibições criadas ao setor automotivo, a utilização de Gás LP para motores a explosão, de forma geral, foi impedida. E temos um enorme hiato no
uso e desenvolvimento de tecnologia para motores estacionários. Estamos
falando de usos que crescem no mundo todo e que teriam um desempenho
excepcional e com baixíssimo grau de emissão de gases, como grupos
geradores, motores para acionar elevadores de residências e shopping centers, entre outros. É importante lembrar que um dos primeiros usos do Gás
LP, há 70 anos, foi exatamente para os motores a explosão. Está na hora
de rever a importância do produto para esse fim.

Em que processos da indústria
cerâmica é possível
utilizar Gás LP?

16

O segmento de cerâmica branca encontra um grande aliado no Gás LP, pois
este setor necessita de uma queima limpa. A cerâmica branca, que tem
alto potencial de exportação, pode empregar uma energia nobre como o
Gás LP para garantir a pureza de sua produção. Nos últimos anos, entretanto, esta indústria fez a opção em grande parte pelo Gás Natural que,
para consumidores de grande escala, no uso industrial, tem realmente
custo inferior. Com a possibilidade de interrupção no fornecimento de GN,
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o setor cerâmico entrou em estado de alerta. Por operar com determinados
equipamentos, como os altos-fornos, que não podem ficar sem aquecimento, um eventual apagão compromete toda a infra-estrutura e pode até
mesmo ocasionar a perda dos fornos. Falhas no suprimento de gás para
esse tipo de indústria atrasa o processo de fabricação e, conseqüentemente, dificulta o cumprimento de prazos com clientes. Por isso, muitas
indústrias começam a buscar informações sobre a instalação de sistemas
de reserva energética em que o Gás LP passa a ser energia complementar
e não um mero substituto do GN. O objetivo é garantir a segurança de
funcionamento para o forno e a continuidade da operação, devido às características de fácil transporte e armazenagem, baixo custo e abundância
do produto. O Gás LP deve ser encarado como um produto com queima e
suprimento confiáveis.

As olarias ainda utilizam a
lenha na produção da cerâmica
vermelha. Quais os prejuízos
ambientais decorrentes disso e
quais as vantagens ecológicas
que a substituição
por Gás LP pode trazer?

17

O uso de lenha, além dos danos ao meio ambiente, pode causar graves
prejuízos à saúde dos trabalhadores devido à emissão de gases tóxicos,
como doenças pulmonares, infecções respiratórias, doenças pulmonares crônicas e problemas oculares. Atualmente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 3 bilhões de pessoas são afetadas
no mundo pelo consumo de lenha, com o registro de 1,6 milhão de
mortes ao ano. Para obter-se com a lenha o mesmo poder calorífico de
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um único botijão de Gás LP, somente como uma referência, é preciso a
queima, em média, de 10 árvores. Nas olarias, a substituição da lenha
pelo Gás LP – um combustível mais limpo, não-tóxico – contribui ainda para a diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera. Por
esses motivos, o Gás LP substitui com inúmeros benefícios o uso da
lenha na indústria cerâmica. Se existe falta de competitividade, esta
ocorre em decorrência de uma carga tributária que desestimula o uso
do produto em alguns setores.

Com o crescimento da indústria
cerâmica, qual o papel
do Gás LP em caso
de falta de Gás Natural?

18

Diversas empresas estão analisando a alternativa de usar o Gás LP como
reserva e complemento de suas operações, pois o GN passa hoje por dois
problemas. Um é a eventual necessidade de suspensão do fornecimento
em algumas áreas; e outro, a existência de contratos que limitam o suprimento de Gás Natural. É importante destacar que esta é uma realidade
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internacional e não particular ao Brasil. A diferença agora é que passamos a entender este produto como algo que pode faltar. As empresas
encaram o uso de Gás LP de duas maneiras: para dispor de uma reserva
e não parar a produção (na hipótese de contingenciamento do produto
principal, o Gás Natural) e para sustentar uma eventual oportunidade
de ampliação de suas atividades (caso não exista como aumentar sua
compra de GN, a empresa pode lançar mão do uso de Gás LP para este
crescimento, até obter cota do combustível principal para contratar).
Dessa forma, elas compensam o incremento do custo da energia com o
aumento de demanda que possa vir a ter no mercado. E têm a garantia
de um produto abundante no país.

Em que segmentos da indústria
de papel e celulose é
possível utilizar o Gás LP?

19

As indústrias de papel e celulose têm grande vantagem na utilização do Gás LP em vários segmentos. Na produção de embalagens, por
exemplo, o Gás LP substitui não só a energia (lenha ou óleo), usada
na geração de vapor, mas interfere na forma como são feitas. Algumas
tecnologias para a secagem de papel com equipamentos abastecidos
a Gás LP podem aumentar de 10% a 15% a produção sem a necessidade de investimentos na infra-estrutura da fábrica. O custo com um
queimador a Gás LP, que proporciona uma secagem mais eficiente, é
irrisório. Essas são algumas das vantagens que o energético oferece
para aprimorar a qualidade da produção e aumentar o lucro da indústria
de papel e celulose.
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Como acelerar a inclusão do
Gás LP como combustível
em uma indústria
de papel e celulose?

20

O segmento de papel, hoje, está bastante diversificado, com muitas indústrias de pequeno e médio portes, nem sempre localizadas nas proximidades
dos gasodutos. Isso mostra a necessidade de entrada do Gás LP como substituto, e não apenas como complemento, ao combustível que lá esteja sendo
utilizado, em geral óleo combustível ou lenha. Nesse sentido, é interessante
que o setor de papel analise as vantagens do uso do Gás LP em termos de
qualidade e produtividade. Trata-se de um produto disponível em todo o
território nacional, de fácil transporte e armazenagem e altamente seguro.
Como o preço do GN no mercado se dá por faixa de consumo, para pequenas
indústrias a tarifa do GN relativa àquele consumo pode ser maior do que a
do Gás LP, o que torna este último muito mais atrativo.

Em que segmentos do
agronegócio o Gás LP pode
atuar com eficiência?

21

Neste setor, os motores respondem por 70% da utilização de energia (desse total, 80% são diesel e 20%, eletricidade). Já o aquecimento de ambientes responde por 28%, dos quais 93% são provenientes da lenha.
Uma grande oportunidade está na secagem de grãos que, no Brasil, é

em 90% dos casos processada com o uso de lenha como energia. Quanto
mais seco o grão – principalmente quando falamos da soja, da qual somos
recordistas em exportação – maior valor comercial ele terá. Um produto
muito úmido significará a compra de seu peso também em água. O grão
é colhido com 25% de umidade e, devido às perdas, comercializado entre
12% a 14%. Logo, quanto mais próximo chegar a esses índices, menos a
empresa perderá. Hoje, o que acontece no país, sobretudo nas regiões com
intensa oferta de madeira – como no Espírito Santo ou na região Sul, onde
há muitas empresas de celulose, com plantio de eucalipto –, é a presença
dominante da lenha. Estudos demonstram que o uso de lenha na secagem
de grãos faz com que elementos cancerígenos sejam incorporados aos
alimentos e a seus subprodutos, como óleo de soja, por exemplo. A soja
brasileira, assim como outros grãos secados com lenha, perde valor no
mercado de exportação. Por isso, o Gás LP pode e deve ser encarado como
um parceiro do agronegócio, não somente por seu poder calorífico, mas,
também, pela valorização que este energético confere ao produto nacional tanto para consumo interno quanto para exportação.

22

Qual a melhor forma de
aplicação do Gás LP
no agronegócio?

No mercado de grãos, o Gás LP deve ser usado como complemento à lenha, pois, geralmente, trabalha-se a uma temperatura em torno de 90ºC.
O interessante seria que os produtores utilizassem a lenha apenas até o
aquecimento da temperatura ambiente (70ºC) em seu secador, e, nesses
últimos 20ºC restantes, entrassem com o Gás LP. Desse modo, há um controle maior de temperatura em todo o processo, economizando-se, conseqüentemente, a própria lenha, que, por representar um sistema manual,
provoca maiores gastos. O operador carrega a fornalha e, quando a temperatura se aproxima de 90ºC, ele pára de colocar lenha. Mas a temperatura
continua subindo, o que obriga a abertura de janelas de ventilação para
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resfriar o ambiente, ocasionando desperdício de calor. Assim, a utilização
de um sistema combinado entre o Gás LP e a lenha seria a opção ideal para
garantir um bom desempenho dos dois combustíveis.

Que outros setores podem
ser beneficiados com
a utilização do Gás LP?

23

O empresário rural é muito afetado por qualquer que seja o aumento do
custo de produção. Ele está sempre no limite entre o custo de produção e
o custo do mercado. Por isso, o industrial deve identificar alguns setores
específicos que ofereçam melhores oportunidades de negócios. Há alguns
segmentos mais nobres para os quais a utilização do Gás LP é extremamente
interessante como, por exemplo, o das ervas medicinais e até linhas de cosméticos, que têm muito apelo, além da linha de mates e bebidas. Eles compõem fatias de mercado que demandam uma qualidade melhor de produto.

24

Em que outros segmentos
do agronegócio o Gás LP
pode ser utilizado?

O Gás LP tem sua aplicação indicada para a irrigação de plantações, controle de pragas e queima de ervas daninhas, que são exterminadas pela
chama liberada por um capinador térmico acoplado ao trator e abastecido com Gás LP. Na avicultura, o produto é recomendado para aquecer e
esterilizar o ambiente de criação dos animais, contribuindo para reduzir,
consideravelmente, a poluição gerada pelo emprego de outras fontes de
energia menos nobres. No mercado aviário, o aquecimento – necessário
durante todo o ano, principalmente na Região Sul – constitui uma parcela
relevante do custo de produção, sendo a terceira maior despesa na composição final. Nesse segmento, as projeções são bastante otimistas para o
Gás LP, pois o Brasil é um dos grandes produtores e exportadores de grãos
e aves e continuará crescendo aceleradamente, sem falar na demanda progressiva por produtos orgânicos, sem agrotóxicos. É mais um mercado que
pode ser intensamente beneficiado pela utilização do produto.
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Como o Gás LP pode
ser utilizado na
indústria siderúrgica?

25

Nessa área, existem oportunidades na fundição de alumínio, cobre e
chumbo, ainda muito dependentes de óleo combustível, além da demanda
cada vez maior do próprio mercado por produtos de melhor qualidade. A
indústria siderúrgica pode, então, obter ganhos de qualidade com o uso
do Gás LP, um produto de queima limpa, que proporciona um processo
automatizado, portanto, mais estável – em termos de controle de temperatura – e que tem um poder calorífico maior do que o óleo combustível e
o diesel. Além disso, numa análise global de toda a operação, quando se
utiliza o óleo combustível, há uma demanda de recursos humanos maior
para operar a infra-estrutura de tubulação. Como o produto é muito denso,
também há mais gasto de energia elétrica para chegar até o queimador.
Já a infra-estrutura do Gás LP é muito mais simples, com um número menor de equipamentos (como válvulas), sem necessidade de bombas para
aquecimento. Isso gera economias indiretas, melhorando a qualidade e
reduzindo o tempo de todo o processo de fundição. Por isso, seu uso é
muito indicado para o setor siderúrgico.

26

Quais os segmentos
siderúrgicos
mais interessantes
a o uso do Gás LP?

O segmento de corte e solda é bastante adequado ao uso do Gás LP, sobretudo em razão do alto custo do acetileno, um dos gases combustíveis utilizados nesse processo. O aquecimento no setor de petróleo fez com que
os estaleiros, de uma forma geral, retomassem mais intensamente suas
atividades e, conseqüentemente, os serviços de construção e manutenção
de suas instalações. E o Gás LP tem entrado nesse segmento como um
combustível mais competitivo em termos de benefícios técnicos e comerciais em comparação ao acetileno, muito usado até então. Mas hoje são
poucos os estaleiros que o utilizam, pois a maioria migrou para o Gás LP.

27

Que outra área industrial
pode ser atrativa
para a expansão
do uso do Gás LP?

As usinas de asfalto são um excelente exemplo. Elas representam hoje um
setor com uma demanda forte, pela necessidade que o país tem de ampliar, reformar e construir novas rodovias, o que cria, em decorrência, um
cenário positivo para o mercado de pavimentação. Essas usinas são, em
geral, móveis, para facilitar o acesso a estradas que avançam pelo interior.
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Existem, inclusive, usinas montadas em cima de carretas. Elas ficam estacionadas no local da obra enquanto dura o trabalho de pavimentação.
Esse mercado, até cinco anos atrás, era dominado pelo óleo combustível.
E encontrou no Gás LP uma alternativa energética muito eficiente. Muitas vezes, a usina está próxima a uma área urbana, não podendo gerar
uma elevada contaminação em termos de queima, em razão de restrições
impostas pelos organismos ambientais municipais ou estaduais. Foi com
esse apelo da questão ambiental, acelerando o licenciamento das usinas,
e, também, com o aumento de eficiência das mesmas, que o Gás LP cresceu nesse mercado. Por ter alto poder calorífico, o produto possibilita que
a usina trabalhe em dias úmidos, aumentando a eficiência de secagem da
brita para agregar o asfalto e executar a pavimentação.

O uso de Gás LP
pode representar
uma redução de custo para
as usinas de asfalto?

28

Sim. Existe um filtro utilizado na saída da exaustão do secador do
forno – exigido por norma ambiental –, que, quando as usinas estão
rodando no óleo, tem um nível de saturação muito rápido, gerando um
custo bastante elevado. Isso obriga as usinas a trocá-lo constantemente, ao contrário do que acontece ao se utilizar Gás LP, que aumenta a
vida útil do equipamento, reduzindo significativamente os custos com
sua manutenção.
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Quais as oportunidades do Gás LP
na indústria e no comércio
como reserva do GN e da
eletricidade e como
substituição à lenha?

29

Existem, atualmente, os chamados contratos “flexíveis” ou “interruptíveis” para eletricidade e Gás Natural. Embora as regras destes contratos
ainda estejam em discussão, os descontos podem chegar até 50% para
o empresário, mas o expõe ao risco de ser o primeiro na linha de corte
em caso de falta do produto. Trata-se de uma prática normal no exterior.
No caso da eletricidade, vigoram tarifas consideravelmente mais altas
em períodos secos e horários de pico que abrem espaço para a aplicação
de outras fontes energéticas em pequenas unidades geradoras. Mesmo
com a expansão da rede de GN, os pequenos e médios estabelecimentos
comerciais e industriais em localidades remotas não terão acesso a esse
combustível. Disponível em 100% do território nacional, com alta capacidade de transporte e armazenamento, o Gás LP tem aí uma grande
oportunidade para solidificar-se no aquecimento direto do ambiente,
através da conscientização do consumidor. Com a eliminação das restrições de uso ao produto, será possível reduzir a participação da lenha e
da eletricidade (23%) no aquecimento direto do comércio e da indústria
de alimentos. E o Gás LP consolidará sua participação na matriz energética nacional.
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