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Debates sobre o aprimoramento de
acesso ao GLP pela camada mais
vulnerável da população brasileira.
Conscientização das opções
energéticas existentes para auxiliar
no combate à pobreza energética

A PRESENTE PUBLICAÇÃO, COMO AS DEMAIS COLETÂNEAS, REÚNE DIVERSOS MATERIAIS E ESTUDOS
SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. ESTE VOLUME, DE FORMA ESPECIAL, TEM COMO FOCO AS QUESTÕES
SOCIAIS RELACIONADAS AO GLP, CONSIDERANDO A ESSENCIALIDADE DO PRODUTO PARA A SOCIEDADE
BRASILEIRA, ASSIM COMO A SUA ACESSIBILIDADE, TANTO PELA CAPILARIDADE DA SUA DISTRIBUIÇÃO
QUANTO PELO PREÇO COMPATÍVEL COM A RENDA DA POPULAÇÃO, SENDO QUE ESTE ÚLTIMO ASPECTO
ENFRENTA, HOJE, ENORMES DESAFIOS.
Deste modo, estão aqui reunidos trabalhos de consultores que já se debruçaram sobre o setor, como a LCA, e de acadêmicos
da PUC-RJ e da UFRJ, como Marcelo Colomer e Adriana Gioda. Estes trabalhos, abordando desde a pobreza energética
até os aprimoramentos do acesso ao GLP pela população mais vulnerável, no Brasil, subsidiaram diversas manifestações
do Sindigás e da AIGLP sobre questões relacionadas à necessidade de políticas públicas que busquem soluções para a
dificuldade de suportar o custo dos serviços energéticos, uma condição que afeta pessoas de diferentes nações do mundo
contemporâneo.
É de suma relevância entender que o GLP pode ser um aliado importantíssimo no combate mais ágil à pobreza energética,
atualmente em estágio bastante precário nos países em desenvolvimento. Por isso, o Sindigás defende sistematicamente
que o GLP não seja objeto de políticas sociais esparsas, mas sim que a sua presença na matriz energética brasileira seja
fortalecida como uma opção de grande relevância para o Estado e para a sociedade.
Faz-se oportuno mencionar a manifestação do secretário-geral da ONU, António Guterres, em 2021, destacando a urgente
necessidade de transição para energia limpa em todo mundo, como uma chave para combater a pobreza energética. Em
outras palavras, ele defendeu que o fornecimento e o acesso à energia limpa, combinados, têm o potencial de fazer avançar
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), gerando empregos verdes e colaborando para recuperação da crise
ocasionada pela pandemia da Covid-19, com oportunidades para novos negócios limpos e conscientes.1
Porém, a América Latina parece estar na contramão, no que se refere ao combate da pobreza energética, pois esse tema
costuma ficar ocultado, ou quase sempre é tratado timidamente, enquanto o tema dos “preços dos combustíveis” acaba
ocupando o palco principal para desenhos de políticas públicas e chega a ser atribuído como responsabilidade do Poder
Executivo – Presidência da República, não importando a visão política ou econômica do governo eleito.

1. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/145932-energia-limpa-e-chave-para-combater-pobreza-energetica-e-mudancas-climaticas-destaca-onu.


COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

2

A necessidade de combater a pobreza energética por meio de medidas eficazes deveria ser o foco da política pública
visando ao desenvolvimento sustentável, em prol da saúde da sociedade. Contudo, os debates sobre “preços” desviam o
foco e induzem a caminhos equivocados. É o caso das inúmeras proposições legislativas que visam controlar, congelar e
artificializar preços, inclusive criando o entendimento equivocado da necessidade de instituir, obrigatoriamente, “subsídios
generalizados” para solucionar os problemas. O GLP, na verdade, não necessita de política pública, e sim de conscientização
do seu potencial para atuar como um aliado na superação de diversos desafios impostos à sociedade brasileira. Para isso,
ele simplesmente precisa competir em igualdade de condições com os demais energéticos, enriquecendo assim a cesta
de opções da matriz energética do Brasil.
Há uma importante questão a ser discutida criteriosamente, relacionada a uma infinidade de desafios atribuídos aos
subsídios. A instituição deles não é simples, mas complexa, envolvendo desde a decisão para sua implementação, inclusive
o desenho da estruturação para subsidiar derivados de Petróleo, além de se considerar a mais complexa variante de todas,
que é o custo fiscal para o Brasil.
Sobre o tema acima, a AIGLP – Associação Ibero-Americana de GLP – elaborou um Position Paper, em 2021, com uma
reflexão que merece destaque: os subsídios generalizados tendem a ter início e nunca um fim, pois concedê-los é
politicamente fácil e suprimi-los é um ato quase impossível. Subsídios generalizados tendem a ter um custo fiscal elevado
e, em contraposição, um baixo impacto – alerta a AIGLP, concluindo que o desafio real é buscar caminhos que garantam
o menor custo fiscal com maior potência, através de formas mais eficazes. É o caso de se concentrar a concessão do
subsídio apenas para as famílias mais vulneráveis, evitando que haja diluição na totalidade da população, o que torna
impossível alcançar o objetivo pretendido.
Pelo exposto até aqui, é relevante salientar que – apesar do título da presente coletânea e da consolidação dos diversos
materiais e trabalhos desenvolvidos pelo Sindigás, parceiros e entidades independentes – não temos a intenção ou pretensão
de desenhar soluções sociais. O Sindigás e suas empresas associadas somente estão atentas e acompanham as propostas
parlamentares, visando colaborar da melhor maneira com diagnósticos possíveis, opções de aprimoramento e críticas
construtivas, dentro do espírito contributivo que norteia as ações e interações institucionais desta entidade de classe.
Assim, o Sindigás entende que os aspectos fundamentais do debate político sobre o “preço do GLP” devem estar
relacionados principalmente à dificuldade de acesso ao produto por uma parcela da sociedade brasileira e à necessidade
de compreensão de que o GLP é um aliado, uma opção importante na matriz energética, para auxiliar na superação de
alguns desafios. Portanto, quando se analisam os dados da Matriz Energética Residencial, pode-se observar que a lenha
segue, em referência ao ano de 2021, com uma participação absolutamente importante na vida da população. Este dado
resulta em importante alerta, pois continua sendo expressivo o registro de uso de energético poluidor, danoso à saúde,
que além da lenha, inclui o carvão, o álcool e o querosene, dentre outros.
Ainda sobre o tema “preço” do GLP (tomando como referência os dados divulgados pela ANP) em relação aos preços de
seus principais competidores, pode-se observar que o GLP é competitivo, além de se reafirmar que o desafio do Estado
não está no desenvolvimento de políticas públicas e propostas legislativas que busquem redução generalizada do preço dos
combustíveis, mas sim propiciar e fomentar estabilidade jurídico-regulatória, transparência e atração de investimentos para
infraestrutura em prol do abastecimento nacional. Visto isto, políticas generalizadas acabam gerando mais problemas, em
médio e longo prazo, como impactos fiscais, que serão muito expressivos, além dos desvios de finalidade e da ineficácia
desse tipo de medida, que atrasam ainda mais a resolução do problema.
Também é relevante pontuar que, no Brasil, a distribuição de GLP é eficiente, contando com uma malha de grande extensão,
composta de quase 60 mil pontos de venda (revendas) e mais de 20 distribuidoras, espalhados pelo país. Esse desenho faz
com que o produto chegue a 100% dos municípios, em todos os rincões do território nacional, sendo usado em 91% dos lares
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brasileiros. Estes dados evidenciam que o desafio da “Pobreza Energética” tem o GLP como grande aliado e que essa energia
limpa, eficiente e segura pode ser utilizada em todo seu potencial, desde que possa competir em igualdade de condições
com os demais energéticos, inclusive sendo precificado pela lógica do livre mercado, que teve início apenas a partir de 2002.
Como se pode depreender até aqui, tornar o preço mais acessível passa por diversas análises, entre as quais a necessidade de
definição e focalização de eventuais desenhos de políticas públicas nas camadas de baixa renda que têm real dificuldade de
adquirir o energético. Sendo que, no caso brasileiro, existe grande oportunidade de simplificação da tributação para adequação
do GLP à sua relevância social. Deve-se analisar este ponto, estado a estado, comparando-se a carga tributária do GLP com a
dos produtos que compõem a cesta básica, como o feijão e o arroz, por exemplo. Dessa forma é possível observar que algo
está errado, pois o GLP tem impostos muito superiores em relação àqueles produtos, que não são comidos crus.
Frente aos diversos desafios e à necessidade de esclarecimento sobre o real papel do GLP, buscou-se dar acesso aos
diversos trabalhos que contêm dados importantes relacionados ao debate social em torno deste energético, propiciando
aos formuladores de políticas públicas a oportunidade de analisar e calcular a gravidade da pobreza energética do Brasil
nos estratos sociais mais baixos, e permitindo que possam estabelecer um plano de superação.
É importante entender que existe um custo a ser calculado nesta fração de pobreza energética, principalmente no que diz
respeito aos lares. Essa análise pode ser feita de diferentes formas, entre as quais destaca-se a apresentada no estudo da
PUC-RJ, que levou em conta apenas as mortes precoces, e estimou o custo em R$ 3 bilhões/ano. Será produtivo também
considerar outros custos, como os do Sistema de Saúde Pública, desenvolvimento das crianças, entre diversos outros que,
certamente, devem ser sopesados com as estimativas de custos de programas sociais para garantir que o custo-benefício
seja positivo à sociedade.
As empresas associadas ao Sindigás, conforme já frisamos anteriormente, não buscam desenhar programas sociais e,
menos ainda, incentivos para o desenvolvimento de seus negócios. Somente seguem atentas aos temas que impactam a
população brasileira, demonstrando que os desafios estão especialmente localizados nas camadas sociais mais vulneráveis
e carentes. As soluções de superação dificilmente virão do setor privado, apesar do comprometimento das empresas em
sua responsabilidade de investir no sentido de prover os melhores serviços para o tamanho de mercado que as condições
sociais estabeleçam.
Assim, ao compreender os desafios existentes para as políticas públicas, o Sindigás entende que pelo menos três pilares
devem sustentar uma política social eficiente, quais sejam:
1) combate à Pobreza Energética (programas combatendo o consumo de lenha residencial é um caminho);
2) Subsídio Focalizado (acesso aos mais vulneráveis);
3) Destinação específica (significando o vínculo do benefício à aquisição do bem específico a que se pretende dar acesso).
Em outras palavras, o debate de que o preço dos combustíveis está caro ou barato desvia o foco do problema a ser
enfrentado: necessidade de uma política pública estruturada e eficiente no combate à pobreza energética. Portanto, cabe
aos formuladores de políticas públicas uma análise profunda dessas questões, para formular soluções que atinjam a
parcela da população realmente necessitada, evitando desarticulações destrutivas nas atividades privadas, para que estas
se desenvolvam em uma lógica de livre mercado e concorrência.
Na esperança de que o leitor encontre neste volume informações realmente úteis à sua reflexão sobre os intermináveis
debates em torno do preço e do acesso dos cidadãos a um energético de qualidade, o Sindigás disponibiliza nesta
coletânea os diversos materiais reunidos até o momento, considerando a importância do GLP e seu potencial para todo
o conjunto da sociedade.
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VOLTAR AO SUMÁRIO

Introdução
Reduzir o consumo de lenha utilizada para cocção de alimentos no Brasil é um alvo de
política pública necessário, dados os malefícios que isso gera tanto para a saúde, como
para o meio ambiente. No Brasil, a lenha é utilizada para cocção de alimentos por 19,3%
dos domicílios, em uso conjugado com GLP ou de maneira exclusiva, de acordo com
dados do IBGE para 20191.
Mapear adequadamente o problema a ser enfrentado, produzindo um diagnóstico sobre
as causas, para que se verifique o instrumento de política mais adequado para a
solução, deve ser o ponto de partida da discussão.
É comum se atribuir o consumo de lenha ao elevado preço do GLP, em especial ao do
recipiente de 13 kg (P-13). O GLP está presente em mais de 91,1% dos domicílios
brasileiros, compondo uma cadeia produtiva complexa, com elevada capilaridade,
atendendo a regramentos específicos de diversas naturezas. Falar sobre preços requer
uma análise de mercado para que se identifique a presença de eventuais falhas que, se
mitigadas, propiciariam a redução de custos e, consequentemente, de preço do produto.
Isso requer, portanto, um conjunto de análise específico, bem como mecanismos de
atuação próprios, na direção de mitigar as falhas de mercado que venham a ser
identificadas.
Ao se falar sobre condições de consumo, no entanto, outras variáveis devem ser
analisadas, notadamente as questões socioeconômicas. A decisão de consumo das
famílias se dá, fundamentalmente, com base no nível de renda do domicílio. Sem que
se faça o correto diagnóstico do que mantém o uso da lenha para cocção de alimentos
no Brasil, a política pública dificilmente logrará êxito.
Assim, deve-se iniciar a discussão pelo diagnóstico do problema: existem falhas no
mercado de GLP que uma vez superadas gerarão queda de preços suficientes para
expansão de consumo nas camadas sociais que usam lenha para cocção de alimentos?
Alternativamente, com o diagnóstico de que o consumo da lenha se dá majoritariamente
por motivo de baixa renda, qual o melhor desenho de política pública para que as

1

Fonte: PNAD Contínua Anual de 2019 (IBGE).
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famílias possam abandonar o uso da lenha para cocção de alimentos? E,
adicionalmente, qual seria o combustível mais adequado para fazer essa substituição?
Em 2021, a queda na renda da população, a aceleração da inflação e o aumento dos
preços de derivados de petróleo, trouxeram força ao debate sobre preço do GLP e
consumo de lenha para cocção de alimentos. Diversas proposições legislativas em
âmbito federal, bem como políticas públicas operacionalizadas em entes federativos
subnacionais, surgiram sob a justificativa de facilitar acesso ao GLP.
Nesse cenário, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de
Petróleo – Sindigás contratou a LCA Consultores para avaliar propostas de políticas
públicas selecionadas que tratam desse tema, especialmente tendo em vista os projetos
de lei que tramitam no Congresso Nacional.
A reboque dessas iniciativas, ou mesmo contemplados por algumas, na tentativa de
gerar redução de preços, volta-se a falar sobre temas como o fim da marca, venda
fracionada, controle de oscilação e nível de preços, subsídios cruzados, eliminação das
etapas de distribuição e revenda, entre outros temas já conhecidos.
Com vistas a contribuir para esse debate, o presente estudo encontra-se dividido em 5
seções, incluindo esta Introdução. A seção 2 apresenta os dados sobre consumo de
combustíveis para cocção de alimentos no Brasil, de forma a se ter um diagnóstico mais
preciso sobre esse quadro. Na seção 3 analisa-se o contexto macroeconômico brasileiro
que deve ser considerado na proposição de políticas públicas, notadamente aquelas
que ensejem ampliação de gastos públicos. Na seção 4 apresentam-se as
características do mercado de GLP no Brasil, com foco para a formação de preços e o
resultado esperado de medidas como fim da marca, venda fracionada, controle de
preços, subsídios cruzados e eliminação das etapas de distribuição e/ou revenda A
seção 5 discute uma seleção de Projetos de Lei (PL) em discussão no Congresso sobre
o tema e o programa Auxílio Gás dos Brasileiros – aprovado em novembro de 2021 -,
avaliando-se cada um na seguinte estrutura analítica: (a) identificação de público-alvo e
benefício almejado, de forma que se tenha previsibilidade quanto aos gastos da política;
(b) fonte de recursos públicos, com o intuito de se verificar se o montante e a perenidade
do recurso condiz com o almejado pela política e atende às necessidades fiscais do
país; (c) mecanismos de controle para que se monitore os resultados intentados e
efetivamente observados, de forma a se garantir atenção ao bom uso dos recursos
públicos, sem que haja desvio de finalidade. Ao fim, apresentam-se considerações
finais.
Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

8

Parecer LCA – p.3

2. Sobre o consumo de lenha para cocção
de alimentos no Brasil
Estima-se que, por ano, cerca de 4,3 milhões de pessoas no mundo morram
prematuramente em virtude de poluição em ambientes internos2 e que pessoas
expostas a fumaça interna têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver doenças
pulmonares crônicas3. Da perspectiva ambiental, para gerar a mesma energia, a
queima de lenha gera mais de 40 vezes a emissão de gases causadores de efeito
estufa gerada pela utilização de gás natural ou de GLP4.
Dentre os combustíveis usualmente empregados para a cocção de alimentos, a
lenha é o que mais gera emissão de poluentes por unidade de energia. Em termos
de toneladas equivalentes de dióxido de carbono ao longo de 100 anos – medida
usualmente adotada para estimar o Potencial de Aquecimento Global de diferentes
combustíveis – a queima de lenha é 60,9% mais poluente do que o carvão vegetal,
1769,8% mais poluente do que a querosene, 4.070,4% mais poluente do que o GLP
e 4.193,9% mais poluente do que o Gás Natural5.
O uso da lenha nas residências também gera preocupação quanto à sua procedência.
Segundo o Manual Metodológico do Balanço Energético Nacional, no Brasil, assim
como em outros países, o consumo de lenha está mais concentrado em áreas
rurais, de onde a lenha é coletada (catada), seja na propriedade ou seus
arredores6. Este hábito inclusive pode acarretar riscos ambientais adicionais, pois em
regiões economicamente mais vulneráveis o incremento no consumo de lenha sem que

2 Sindigás. Queima de lenha e carvão em ambientes fechados, Poluição do ar e riscos para a
saúde.
Disponível
em:
<https://www.sindigas.org.br/novosite/wpcontent/uploads/2017/04/20170324_uso-da-lenha_WEB.pdf>. Acesso em 29/11/2021.
3 World LPG Association (WLPGA). The benefits of LPG at a glance: health. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=mCTZm97pyG8>. Acesso em 29/11/2021.
4 GIODA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis
utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global. Química Nova, Vol. 41, No. 8,
839-848, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170260>. Acesso em
29/11/2021.
5 Cálculos LCA a partir de informações disponíveis em GIODA, 2018.
6 Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional – Manual Metodológico.
Disponível
em:
<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-578/NT.EPE.DEA.SEE.005.2021%20%20BEN%20_%20Manual%202020_vf.pdf>. Acesso em 29/11/2021.
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haja planejamento ou manejo ambiental adequado pode acarretar aumento do
desmatamento7.
Para que se faça um diagnóstico mais preciso sobre a participação da lenha nas
residências, comumente menciona-se três fontes de dados: Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua - Anual (PNAD Contínua - Anual), a POF (Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018) e o Balanço Energético Nacional. A despeito
de abordarem o tema lenha, cada pesquisa tem uma pergunta central distinta e,
consequentemente,

metodologia

própria

e

resultados

específicos

que

não

necessariamente guardam coerência entre si, o que requer cautela na comparação dos
seus resultados.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Anual8 é
desde 2012 o instrumento de pesquisa e divulgação de estatísticas associadas às
características dos domicílios e seus moradores em temas relevantes para o
desenvolvimento socioeconômico nacional. Desta forma, os resultados da pesquisa
consistem principalmente em números absolutos ou proporções dos moradores ou dos
domicílios, desde o nível nacional até o município das capitais das unidades da
federação, em variáveis relacionadas a características gerais, educação, mercado de
trabalho e rendimento.
A PNAD Contínua Anual divulgou para os anos de 2016 a 2019 a informação sobre
domicílios e moradores, por tipo de combustível utilizado na preparação de alimentos.
O Gráfico 1 apresenta a proporção de domicílios brasileiros para cada tipo de
combustível utilizado na preparação dos alimentos.

GIODA, Adriana. Características e procedência da lenha usada na cocção no Brasil. Estudos
Avançados
33
(95),
2019.
Disponível
em:
<https://doi.org/10.1590/s01034014.2019.3395.0009>. Acesso em 29/11/2021.
8 IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Notas Técnicas Vesão 1.9.
Disponível em < https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101868_notas_tecnicas.pdf>
Acesso em 05/01/2021
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Gráfico 1 – Proporção de domicílios brasileiros por tipo de combustível utilizado
na preparação de alimentos (% do total de domicílios)
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Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores

Importante ressaltar que é possível utilizar mais de um energético na preparação de
alimentos, de forma que a soma das proporções supera 100%. O uso de lenha ou carvão
no preparo de alimentos era de 16,0% em 2016 e de 19,3% em 2019. Também em 2019
houve a separação do dado sobre utilização de gás entre gás de botijão e gás encanado,
de forma que naquele ano 91,1% dos domicílios utilizavam gás de botijão no preparo
dos alimentos do domicílio, ao passo que 1,2% dos domicílios faziam uso exclusivo da
lenha para cocção. Entre 2016 e 2019, o uso de gás de botijão ou encanado situou-se
ao redor de 98,3%.
A condição financeira das famílias é determinante para a escolha do combustível
utilizado para cocção de alimentos. A PNAD mostra que a proporção de domicílios que
consome lenha é maior nas faixas de renda mais baixas, enquanto o consumo de GLP
e GN aumenta de proporção conforme a renda do domicílio aumenta. (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Distribuição do consumo dos combustíveis para cocção por faixa de
renda per capita (%)
GLP
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Fonte: IBGE – PNAD Contínua -2019. Elaboração LCA Consultores.

Como mencionado, a PNAD aponta que em 2019 o GLP estava presente em 91,1%
dos domicílios brasileiros, o que equivale a 65,9 milhões de domicílios, atingindo
cerca de 192,9 milhões de brasileiros, ou seja, o GLP é um produto de alta
capilaridade.9
Essa é a pesquisa que melhor descreve a penetração dos combustíveis nos domicílios
brasileiros, por faixa de renda, por ter perguntas diretas a esse respeito, permitindo a
estratificação de forma mais precisa.
O Box 1 apresenta os resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 20172018 do IBGE, que fez uma análise sobre a presença de bens de consumo duráveis
nos domicílios como forma de avaliar o bem-estar das famílias. A análise dessa
informação permite, por exemplo, verificar se as famílias estão habilitadas para
consumir GLP dada a presença de um fogão a gás no domicílio
Como a PNAD Contínua e a POF são pesquisas distintas, é necessário compreender
suas diferenças para que ambas possam ser usadas de forma adequada. A Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE tem como objetivo estudar a composição dos
orçamentos familiares, tanto em sua origem (receita) quanto no seu destino (despesas),
e as condições de vida propiciadas pelo consumo familiar.

PNAD Contínua Anual de 2019: Domicílios e Moradores, por tipo de combustível utilizado na
preparação de alimentos (IBGE). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6739>. Acesso
em 29/11/2021.
9
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Box 1 – Bem-estar e posse de bens
Na edição da POF de 2017-2018*,o IBGE fez uma análise sobre a presença de bens de consumo
duráveis nos domicílios como forma de avaliar o bem-estar das famílias. Os bens duráveis
diferenciam-se dos demais bens de consumo, entre outras razões, porque seu dispêndio é maior,
com usufruto pela família por vários anos, e sua aquisição depende do nível de renda do domicílio
e das condições de crédito da economia. Quanto maior a presença de bens duráveis em um
domicílio, maior o bem-estar esperado para a família.
Gráfico 3 – Proporção de domicílios com disponibilidade de bens duráveis (%)
75,5
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19,5
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Obs.: (1) Cozinha e lavanderia: fogão, geladeira (1 ou 2 portas), máquina de lavar roupa e micro-ondas ou máquina de
lavar pratos; (2) Mobiliário: sofá ou poltronas(ou cadeiras para a sala), armário de roupa, armário de cozinha; (3) TV e
informática: televisão (LED, plasma ou LCD) e computador ou tablet; (4) Som ou mídias: algum aparelho de som ou rádio
portátil ou DVD/Blu-Ray.
Fonte: POF 2017-2018 (IBGE). Elaboração: LCA Consultores

Segundo a POF 2017-2018, apenas 45,3% das famílias brasileiras possuíam o conjunto de
bens relacionados à cozinha e lavanderia. Entretanto, a premissa para aferição do valor é
a posse do conjunto completo de bens: fogão, geladeira (1 ou 2 portas), máquina de lavar
roupa e micro-ondas ou máquina de lavar pratos. A POF ao apresentar os resultados de
forma agregada pode dar a falsa impressão de que quase 55% das residências brasileiras não
seriam aptas a, por exemplo, consumir GLP dada a ausência de fogão. No entanto, dados mais
detalhados da pesquisa (microdados) apontam para a existência de fogões em 98,8% dos
domicílios brasileiros.
Esta informação é corroborada pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) 2015** (último ano de divulgação sob aquela metodologia), que indicam que 93% dos
domicílios brasileiros tinham fogões abastecidos com GLP.
* Pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018. Perfil das despesas no Brasil: indicadores selecionados de alimentação,
transporte,

lazer

e

inclusão

financeira

(IBGE).

Disponível

em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares2.html?edicao=31309&t=sobre>. Acesso em 29/11/2021.
** Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015: Domicílios particulares permanentes e Moradores em domicílios
particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, situação do domicílio e alguns bens duráveis
existentes no domicílio (IBGE). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1954>. Acesso em 29/11/2021.
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O Balanço Energético Nacional, por sua vez, é um instrumento destinado a subsidiar o
planejamento do setor energético nacional10. O BEN é publicado regularmente desde
1970 na forma de consolidação de dados relativos à oferta e consumo de energia no
Brasil. A partir dos dados do BEN é possível identificar mudanças tanto estruturais
quanto conjunturais na oferta e demanda de energia, do nível de dependência externa,
dos recursos e reservas energéticas, entre outros.
A matriz energética do BEN é expressa em tonelada equivalente de petróleo, de forma
a tornar possível comparar as quantidades de energia consumida pelos diferentes
setores. No ano de 2020 o setor residencial consumiu 7.208 mil TEPs com origem na
lenha e 6.740 mil TEPs com origem no GLP. Esses valores equivalem, respectivamente,
a 26,1% e 24,4% das 27.600 mil TEPs consumidas no setor residencial em 2020. O
Gráfico 4 apresenta os dados históricos do consumo por fonte de energia do setor
residencial.

Gráfico 4 – Consumo Energético do Setor Residencial por Fonte (%)
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Fonte: Balanço Energético Nacional – Séries Históricas e Matrizes. Elaboração: LCA Consultores

Enquanto o consumo de lenha reduziu-se de quase 90% na década de 1970, para ao
redor de 26% a partir de 2010, GLP aumentou de 6% para 25% e energia elétrica de
menos de 5% para 45%. Importante destacar que no Anexo IV do BEN há uma análise
10 Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional – Manual Metodológico.
Disponível
em:
<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-578/NT.EPE.DEA.SEE.005.2021%20%20BEN%20_%20Manual%202020_vf.pdf>. Acesso em 29/11/2021.
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sobre o balanço de energia útil, fazendo uma análise sobre o rendimento energético. No
caso do setor residencial, constata-se que apesar do aumento do rendimento energético
desde 1984, em 2004 ele correspondia a apenas 47,4%, indicando haver potencial de
redução de perdas energéticas. O BEN avalia que esse aumento do rendimento se
deveu a substituição dos fogões a lenha, principalmente entre 1984 e 1994.
A comparação entre PNAD e BEN, porém, não pode ser imediata. Enquanto a PNAD
Contínua mensura o número de domicílios que usam determinado combustível na
cocção de alimentos, o Balanço Energético Nacional (BEN) mensura a quantidade de
energia consumida nas residências, tanto para cocção como para outros fins11. Ou seja,
as unidades de medida são distintas (número de domicílios na PNAD e energia
consumida no BEN). O quadro abaixo resume cada uma das pesquisas mencionadas,
apontando os pontos de atenção sobre os resultados de cada uma delas.

11 Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional – Manual Metodológico.
Disponível
em:
<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-578/NT.EPE.DEA.SEE.005.2021%20%20BEN%20_%20Manual%202020_vf.pdf>. Acesso em 29/11/2021.

Parecer LCA – p.10

Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

15

Quadro 1 – Síntese Comparativa entre PNAD Contínua, POF e BEN
POF
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de consumo nos

incluindo o

famílias brasileiras,

orçamentos

combustível utilizado

medida em TEP

familiares,

para cocção de

(Tonelada

permitindo

alimentos

Equivalente de

construção de

Petróleo)

medias de bem-estar

Aspectos
metodológicos

Elaborada a cada

Realizada anualmente

Pesquisa anual

seis ou sete anos, a

a partir de amostra de

elaborada a partir de

partir de amostra de

domicílios

dados públicos

domicílios

A pergunta sobre
combustível utilizado

referentes a oferta e
consumo energético

para cocção de
alimentos esteve
presente no
questionário entre
2016 e 2019:

Considerações
sobre o GLP/Lenha

Não permite aferir o

Se mostra a pesquisa

Infere consumo de

consumo total de
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lenha, uma vez que

aferir capilaridade dos

de forma residual:
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mantendo-se fixa a

catada, não
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quantidade de

onerando
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energia consumida
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de parâmetros de
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Mesmo se tratando de pesquisas diferentes, chama a atenção o fato de que, mesmo
sendo o uso do GLP muito mais disseminado do que o da lenha (91,1% e 19,3% dos
domicílios brasileiros, respectivamente), a lenha tem participação superior ao GLP na
energia total gasta em residências (26,1% e 24,4% respectivamente). Uma das
explicações para esse fenômeno é a eficiência da queima dos combustíveis nos fogões.
Segundo a Nota Técnica COBEN 07/88, apenas 4% da energia gerada pela lenha é
efetivamente aproveitada por fogões à lenha, enquanto em fogões a GLP este número
é de 45%12.
Assumindo o consumo energético total de lenha e GLP nas residências brasileiras,
estimados no BEN, assim como os parâmetros de eficiência dos fogões empregados na
Nota Técnica COBEN 07/88, conclui-se que um aumento de 9,5% do consumo
residencial de GLP no Brasil seria suficiente para substituir integralmente a lenha
consumida nas residências brasileiras13.
Do exposto, reduzir o consumo da lenha para cocção de alimentos certamente reúne
mérito, em virtude dos efeitos negativos da sua queima sobre a saúde e o meio
ambiente, bem como é um objetivo alcançável mediante criação de incentivos para sua
substituição por combustíveis de melhor qualidade, a exemplo do GLP. Nesse sentido,
a redução do consumo de lenha é tema que deve ser avaliado pelos formuladores de
política pública. A próxima seção apresenta a evolução recente e perspectivas de
variáveis econômicas selecionadas, de forma a se entender as condições de contorno
para o desenho de políticas públicas no atual contexto brasileiro.

Nota Técnica COBEN 07/1988 - Avaliação do consumo residencial de lenha e carvão vegetal
do
Balanço
Energético
Nacional.
Disponível
em:
<https://www.gov.br/mme/ptbr/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/balanco-energetico-nacional/1-sobre-o-ben/1-10-notatecnica-coben-07-consumo-residencial-de-lenha-e-carvao-vegetal-pdf.pdf>.
Acesso
em
29/11/2021.
13 Segundo o Balanço Energético Nacional, em 2020 no setor residencial foram consumidos
7.208 mil TEPs a partir da lenha. Conforme a Nota Técnica COBEN 07/1988 a eficiência dos
fogões a lenha era de apenas 4%, de forma que apenas 288 mil TEPs teriam sido efetivamente
aproveitadas no processo de cocção (energia útil). A mesma Nota Técnica COBEN 07/1988
aponta que a eficiência dos fogões a gás (GLP) era de 45%. Assim, seria necessário
aproximadamente 641 mil TEPs de GLP para substituir a quantidade de energia útil consumida
com origem na lenha, o que equivaleria um incremento de 9,5% do volume de GLP consumido
em 2020 (6740 mil TEPs).
12
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3. Cenário econômico brasileiro
A eclosão da pandemia mundial da Covid-19 encontrou o Brasil economicamente
enfraquecido. Entre 2015 e 2016, o PIB brasileiro teve retração acumulada de 6,7% – a
maior já registrada na história. Desde então a economia se recuperava lentamente, com
modesto crescimento de 4,6% entre 2017 e 2019. A pandemia amplifica a conjuntura
adversa, tendo o PIB caído 4,1% no PIB em 2020 (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Variação real do PIB entre 2000-2020 e projeções para 2021-2022 (%)
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Fonte: IBGE. Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores

As projeções para o PIB brasileiro indicam uma retomada tímida, com crescimento
esperado de 4,5% em 2021 e 1,0% em 2022. Segundo as projeções atuais, a economia
brasileira recuperará o patamar de PIB per capita de 2013 somente em 2026. Antes do
choque negativo causado na economia em 2020, previa-se que esse patamar seria
atingido em 2023.
Em nível global, após uma retração de 3,3% em 2020, as projeções14 apontam para
uma recuperação da economia mundial, com expectativas de crescimento de 5,4% em
2021 e 4,3% em 2022, bem acima do esperado para o crescimento brasileiro.
A desestruturação de diversas cadeias produtivas globais, por força de necessidade de
isolamento e interrupção de atividades econômicas em nível global, gerou pressão
14 As estimativas LCA desta seção se referem ao cenário base (probabilidade de 65% de
ocorrência) em 22/11/2021.
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relevante sobre o nível de preços mundial e escassez de alguns insumos produtivos
básicos. Nos EUA, por exemplo, o CPI (índice de preço ao consumidor) acumulou alta
de 6,2% entre outubro de 2020 e 2021, maior variação em 12 meses desde 1990.
No Brasil, a inflação também vem acelerando de forma preocupante. Em maio de 2020
o IPCA acumulado em 12 meses registrou variação de 1,9% valor mais baixo desde
1998, porém desde então, vem apresentando viés de alta, com alta de 4,5% em 2020 e
de 10,7% em outubro de 2021.
A expectativa é que o IPCA acumule alta de 10,0% até o final de 2021, acima do teto
da meta de 3,75% definida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano vigente,
devendo retomar a patamares observados pré-pandemia a partir de 2023 (Gráfico 6). O
IGP-M acumulado em 12 meses, por sua vez, apresentou variação positiva de 23,1%
ao final de 2020, maior crescimento anual desde 2002. O índice atingiu 37,0% em junho
de 2021, mês a partir do qual passou a apresentar desaceleração. Em novembro de
2021, o índice se encontrava no patamar de 17,5%.

Gráfico 6 – IPCA e IGP-M entre jan/2017 a out/2021 e projeções para nov/2021 a
dez/2022 (% a.a., acumulado em 12 meses)
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Fonte: BCB, IBGE e FGV. Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores

O quadro de lenta recuperação econômica e alta inflação é pressionado também pelo
contexto de incertezas política e fiscal no Brasil. O aumento da percepção de risco país
reduz a eficácia da taxa de juros como ferramenta de combate inflacionário. O Banco
Central iniciou o processo de elevação gradual da taxa básica de juros em março de
2021, partindo do patamar de 2% a.a., o mais baixo desde o início da série histórica em
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1999. A estimativa é que a Selic salte para 9,3% em 202115, e 10,8% em 2022. A
necessidade de aumentos cada vez maiores nas taxas de juros para alívio da pressão
inflacionária tem como contrapartida a redução do ritmo de retomada da economia. O
resultado é uma espiral negativa entre câmbio, juros e nível de preços, prejudicando a
atividade econômica e a renda das famílias.
Baixa atividade econômica mantém o desemprego elevado. A crise iniciada em 2020
elevou o desemprego a novos patamares, atingindo 13,5% da população
economicamente ativa no final daquele ano. O desemprego atingiu o valor de 14,7%
entre março e abril de 2021 e desde então vem se reduzindo, com previsão de encerrar
2021 em 13,2% (Gráfico 7). Segundo as estimativas atuais, somente em 2025 a taxa de
desemprego cairá abaixo de 10% novamente.

Gráfico 7 – Taxa de desemprego entre 2011-2020 e projeção para 2021 (% da PEA)
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Fonte: IBGE (PNAD Contínua). Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores

Desemprego, conjugado com inflação, reduz muito o poder de compra do brasileiro. O
reflexo é observado nos hábitos de consumo alimentar. Segundo a série histórica da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)16, a estimativa de consumo de
proteínas em 2021 é de 92kg por habitante, menor patamar desde 2010. Além de
reduzirem o consumo, os consumidores também rearranjam suas cestas de compras

15 Atualmente a Selic está em 7,75% ao ano e a expectativa da LCA é que termine o ano em
9,25% ao ano.
16 O consumo é medido pela disponibilidade interna da carne. Fonte: Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). Oferta e demanda de carnes – novembro 2021. Disponível em:
<https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercado-agropecuario-e-extrativista/analisesdo-mercado/oferta-e-demanda-de-carnes>. Acesso em 29/11/2021.
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substituindo proteínas mais caras por opções mais baratas. Em consequência, desde o
início da série em 1996, o maior consumo de carne de frango ocorreu em 2020
(49,9kg/hab), enquanto o consumo de carne vermelha (suína e bovina) atingiu mínima
histórica (43kg/hab). Puxada principalmente pela redução do consumo de carne bovina,
a estimativa para 2021 aponta queda no consumo de carne vermelha por habitante, de
43kg em 2020 para 41kg em 2021.
A mitigação dos efeitos sociais negativos da atual conjuntura é dificultada pelas
restrições fiscais. Os gastos extraordinários com medidas de combate à Covid-19
levaram a Dívida Bruta do Governo Geral a 88,8% do PIB em 2020. As expectativas
para curto prazo são de manutenção da alta relação dívida/PIB, subindo para 89,0% do
PIB em 2021 e 93,0% em 2022 (Gráfico 8). O aumento da taxa Selic também afeta as
despesas com pagamento da dívida, acentuando a crise fiscal e reduzindo ainda mais
a disponibilidade de recursos públicos. Segundo o cálculo de elasticidades do Banco
Central do Brasil para setembro de 202117, o aumento de 1 p.p. na taxa Selic representa
um gasto adicional de 32,2 bilhões no serviço da Dívida Bruta do Governo Geral,
equivalente a um aumento de 0,38 p.p. na relação dívida/PIB.

Gráfico 8 – Dívida Bruta do Governo 2010-2020 e projeções para 2021-2022 (% do
PIB)
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Fonte: IBGE. Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores

Ou seja, o agravamento das contas públicas restringe o espaço para expansão dos
gastos públicos, especialmente levando em consideração que o aumento da dívida

17 Banco Central do Brasil. Estatísticas fiscais: Nota para a Imprensa, 29 de outubro de 2021.
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais>. Acesso em 26/11/2021.
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implica maiores custos com o pagamento do serviço da dívida. Dessa maneira, as
respostas aos desafios sociais trazidos pela atual conjuntura precisam se atentar às
limitações fiscais, evitando que pressões inflacionárias dissipem os efeitos redutores de
desigualdade de programas sociais. Ampliar ações assistencialistas às custas da
austeridade fiscal piora a situação justamente dos mais vulneráveis. Uma piora na
percepção de risco país eleva a Selic e, no quadro atual, os efeitos negativos de taxas
de juros mais altas na retomada da economia se sobressaem em relação aos efeitos
esperados de controle inflacionário. O resultado é uma piora no quadro social, com
elevado desemprego e inflação persistente.
A severa limitação fiscal impõe urgência de análises de custo-benefício das políticas
públicas – já fundamentais em momentos de estabilidade econômica – de forma a
estruturar um sistema de amparo social sustentável.
Antes de se fazer as análises dos Projetos de Lei selecionados neste estudo, a próxima
seção analisa a estrutura produtiva do GLP, em especial a decomposição do preço ao
consumidor final.
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4. Considerações sobre o setor de GLP no
Brasil
As políticas com objetivo de reduzir o uso da lenha devem vir acompanhadas de estudos
que suportem a escolha dos combustíveis eleitos para ocupar o seu lugar na matriz
energética. Isto posto, é importante destacar que o GLP reúne características que o
tornam uma alternativa viável para substituir a lenha na cocção. Segundo o Banco
Mundial:
It is widely acknowledged that substituting traditional solid biomass or
coal with cleaner fuels is one effective way of reducing household
energy poverty, which is estimated to kill four people every minute. LPG
is a merit good in this context: proper use of LPG can virtually eliminate
indoor and outdoor air pollution from fuel combustion, benefiting not
only the user but also others in the vicinity. Yet many people are not
aware of the extent of the harm caused by traditional solid fuels and
hence do not recognize the full benefits of switching to LPG or other
gaseous fuels. (Banco Mundial, The role of Liquified Petroleum Gas in
Reducing Energy Poverty, 2011)18

A escolha do GLP como combustível alternativo para redução da pobreza energética foi
feita em outros países, como Peru, Colômbia, El Salvador, Tailândia e Índia, reforçando
a percepção de que o GLP é uma alternativa viável entre os diferentes combustíveis.
Mais informações sobre estas experiências internacionais estão no Box 5, na seção 5,
que trata do desenho das políticas públicas.
No Brasil, conforme apresentado na seção 2, o GLP tem elevada capilaridade,
chegando a 91,1% dos domicílios brasileiros (2019). Em relação ao perfil de renda, o
GLP é amplamente consumido também por famílias de baixa renda, por vezes de forma
conjugada com a lenha. Dados da PNAD Contínua (2019) apontam que das 19,3%
famílias que usam lenha, cerca de 92,2% também indicaram utilizar o GLP, enquanto
apenas 1,2% fazem uso conjugado da lenha com Gás Natural, por exemplo.

18 Disponível em:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18293/674520NWP00PUB00841
80LPG0Report0Web.pdf;sequence=1. Acesso em 09/12/2021.
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O presente capítulo analisa a estrutura produtiva do GLP, com vistas a indicar se, a
partir do funcionamento atual do mercado, é possível indicar ações de políticas públicas
que possam reduzir o preço do produto, favorecendo a ampliação de consumo pelas
famílias de mais baixa renda. O capítulo avalia, em tópicos, ações comumente
aventadas na tentativa de redução de preços, como retirada da marca em alto relevo
das embalagens; liberação do enchimento entre marcas; venda fracionada; controle de
preços; subsídios cruzados/diferenciação de preços; eliminação de elos da cadeia
produtiva; mecanismos de controle de variação de preço.
As análises realizadas indicam que o setor de GLP tem características positivas que
devem ser preservadas por quaisquer políticas que venham a ser implementadas, assim
como demonstram que conjunto de alternativas usualmente divulgadas para reduzir o
preço do produto não apresentam relação de custo-benefício positiva para a sociedade,
indo na direção contrária ao que se intenciona fazer, resultando em aumento de
informalidade, maior risco de acidentes, queda na qualidade, redução da oferta e
consequentemente aumento de preços.

4.1 Características do mercado de GLP no Brasil
A estrutura de oferta do GLP no Brasil conta com quatro etapas principais: a produção
em território nacional que pode ser complementada pela importação; o suprimento; a
distribuição; e a revenda.
A oferta de GLP depende diretamente das atividades de produção, realizadas por
agentes que produzem nacionalmente o GLP a partir de petróleo ou gás natural, e de
importação. Em 2019, a Petrobras respondeu por 99,5% do GLP produzido
nacionalmente e por 96,5% das importações, segundo a ANP.
Após produzido no Brasil ou importado, o GLP é transportado para ser armazenado nas
bases do produtor ou importador, sendo posteriormente transportado por dutos ou por
modal rodoviário até a base de distribuição primária, ou exclusivamente por modal
rodoviário até base de distribuição secundária. Essas atividades de armazenamento e
transporte representam a etapa de suprimento.
A partir das bases de distribuição, as distribuidoras de GLP podem envasar e vender os
recipientes de GLP para revendedoras ou diretamente para o consumidor final –
Parecer LCA – p.19
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residencial, comercial ou industrial. Alternativamente, as distribuidoras também podem
vender GLP a granel, diretamente para consumidores comerciais e industriais. Já as
revendedoras comercializam exclusivamente GLP envasado em recipientes aos
consumidores finais, podendo elas serem vinculadas a uma distribuidora ou atuarem de
forma independente.

Figura 1 – Etapas da cadeia produtiva de GLP

Fonte: Sindigás

No elo da distribuição, o mercado nacional de GLP contava em dezembro de 2020 com
19 distribuidoras, organizadas em 16 grupos econômicos19 e que vendiam 47 marcas
de GLP20. As distribuidoras contavam com 177 bases de distribuição, localizadas em 60
municípios distribuídos em todas as regiões do país21.
No que se refere à revenda aos consumidores finais, o país conta com uma rede de
61,7 mil revendas (dez/2020), sendo que 45,6 mil são vinculadas a distribuidoras, isto
é, vendem apenas uma marca, e os demais atuam de forma independente, podendo
vender diferentes marcas. Em 97% dos municípios há ao menos um posto de revenda;
e todos os municípios brasileiros são atendidos por algum estabelecimento, mesmo que
localizado em outro município. Essa capilaridade permite que o GLP seja utilizado em
65,9 milhões de domicílios, ou seja, 91,1% dos domicílios do país22.

SIMP/ANP. Consulta de Empresas Autorizadas – SDL. Disponível em:
<http://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-empresasautorizadas/consulta.xhtml>. Acesso em 26/11/2021.
20 ANP. Marcas usadas por distribuidoras. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/ptbr/assuntos/distribuicao-e-revenda/distribuidor/distr/rd-ce-cf-qe/marcas-usadas-distribuidorasglp.pdf>. Acesso em 26/11/2021.
21
SIMP/ANP. Bases de Distribuição. Disponível em: <http://app.anp.gov.br/anp-cplweb/public/simp/consulta-base-distribuicao/consulta.xhtml>. Acesso em 26/11/2021.
22 Fonte: PNAD Contínua Anual de 2019 (IBGE).
19
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O GLP é um produto regulado em todas as etapas da cadeia produtiva, seja por meio
de regramentos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
ou por determinações técnicas do Inmetro, da ABNT e do Corpo de Bombeiros. O pilar
central da regulação setorial é a segurança, que justifica mecanismos regulatórios
voltados a prevenir acidentes e incentivar investimentos constantes em segurança por
parte dos agentes regulados.
Dentre as medidas voltadas à garantia da segurança destacam-se: (i) a obrigatoriedade
de que o enchimento seja realizado exclusivamente nas bases de distribuição próprias,
com maior controle dos riscos inerentes ao enchimento; (ii) a obrigatoriedade de
manutenção de recipientes em bom estado, de forma que quando constatada alguma
irregularidade23, o recipiente é requalificado24 ou descartado; (iii) a obrigatoriedade de
revendedoras e distribuidoras prestarem assistência técnica aos consumidores, assim
como apresentarem instruções de uso e avisos de riscos.
A Figura 2 sumariza, de forma esquemática, os principais atributos do mercado de GLP
no Brasil. Um dos resultados desse sistema é que, no Brasil, a vida útil dos recipientes
de GLP é de 45 anos. Isso traz benefícios ao consumidor final, reduzindo os gastos
necessários com recipientes, além de ganhos ambientais, dada a logística reversa
inerente ao próprio sistema.
A LCA elaborou cenários para avaliar os custos incorridos caso, ao invés de requalificar
os recipientes, as distribuidoras fossem obrigadas a inutilizá-los em determinado prazo.
Considerando apenas os 11,3 milhões de recipientes comprados entre 2014 e 2017, a
inutilização dos recipientes em prazo de 15, 10 e 5 anos contados da fabricação
aumentaria os custos do setor em 73,3%, 124,7% e 306,6%, respectivamente, quando
comparados aos custos do modelo atual.
Paralelamente, a regulação impõe outras medidas que permitem a rastreabilidade da
distribuidora responsável pelo envasamento dos botijões em casos de sinistro,
reforçando os incentivos para a adoção de todos os cuidados necessários para a
mitigação de riscos: (i) a obrigação de que recipientes tenham marca em alto relevo e
lacre com identificação da distribuidora responsável pelo envasamento e certificação do
As distribuidoras são obrigadas a realizar inspeção visual dos recipientes sempre que ocorre
o enchimento, nos termos da Portaria nº 190/2021 – INMETRO.
24 Na requalificação os recipientes são submetidos à lavagem interna, inspeção, testes e
correções, garantindo que tenham as mesmas condições de segurança e qualidade de um
recipiente novo. Os recipientes de GLP passam obrigatoriamente por procedimento de
requalificação após os primeiros 15 anos de vida útil; e depois da primeira requalificação, a cada
10 anos.
23
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Inmetro e (ii) obrigatoriedade de que distribuidoras somente encham recipientes
próprios.
Em que pese a obrigatoriedade de que distribuidoras utilizem apenas recipientes
próprios, vigora também a portabilidade irrestrita. Isto é, o consumidor adquire o
recipiente na primeira compra e passa a pagar apenas pelo GLP, devolvendo o
recipiente vazio, independentemente do estado de conservação e da capacidade.
Assim, as distribuidoras ou revendedoras têm obrigação de aceitar o recipiente, mesmo
de capacidade distinta ou de outra marca, devendo neste caso encaminhá-lo para um
centro de destroca.
A combinação da portabilidade irrestrita e da destroca garante que o consumidor possa
trocar de marca sem nenhum custo, tempo ou burocracia adicionais. Isso se reflete
diretamente nas condições de rivalidade entre distribuidoras e revendedoras
(associadas a distribuidoras ou não), que concorrem por preços e qualidade do serviço
prestado – especialmente em atributos como entrega em domicílio, velocidade da
entrega, bom estado de conservação dos recipientes, instalação do recipiente pelo
entregador e alternativas de meios de pagamento aceitos. As evidências apontam para
efetividade dessa rivalidade, uma vez que 89,4% dos municípios brasileiros contam com
pontos de revenda de mais de uma distribuidora25 (2020) e um terço das vendas de
GLP, em 2019, ocorreu com troca de marca26, ou seja, com o consumidor sendo
protagonista na escolha do fornecedor.

ANP. Consulta Revenda GLP Web. Disponível em: <https://revendaglp.anp.gov.br/>. Acesso
em 26/11/2021.
26 Por mês são feitas 33,7 milhões de vendas de recipientes (ANP, 2019) e 9,8 milhões de
recipientes passam pelas bases de destroca (ANP, 2019). Volume de vendas mensais equivale
a 13 recipientes entregues por segundo no Brasil.
25
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Figura 2 – Principais atributos do mercado de GLP no Brasil (dez/2020)

Notas: 1) Acidente em 1996 com o vazamento de 6,7kg de gerou explosão de grandes proporções no
Osasco Plaza Shopping, matando 42 pessoas; 2) Fonte: Estudo estratégico Sindigás-Copernicus. Acesso
em 22/11/2021. 3) Disponível em: <http://www.anp.gov.br/arquivos/distribuicao-revenda/distr/glp/rid/2020programa-nacional-destroca.pdf>. Acesso em 23/10/2020.

A próxima subseção apresenta o comportamento dos preços do GLP no período
recente, dando com ênfase no nível, na variação e na composição dos preços, dos
recipientes até 13 kg (P-13), uma vez que estes recipientes representam 71,7% do
consumo nacional e são destinados principalmente às famílias.

4.2 Considerações sobre o preço do GLP no Brasil
Entre janeiro de 2016 e outubro de 2021 o preço do GLP subiu 86,8% em termos
nominais – equivalente a 41,2% em termos reais, ou seja, descontando a inflação
(Gráfico 9) – sendo que mais da metade do crescimento real do preço do GLP se deu
em 2021 (aproximadamente 52%)27.

27 Em 2021 o aumento do preço do GLP ao consumidor foi inferior ao observado para outros
combustíveis. Em termos nominais, o GLP ficou em média 31,1% mais caro entre janeiro em
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Gráfico 9 – Preço real do GLP (R$ de out/2021)
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Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores.
Notas: ¹ Preços corrigidos pelo IPCA (IBGE); ² Não foi divulgado preço de revenda em setembro/2020, mês
em que houve mudança na metodologia de coleta de dados.

Em comparação com outros combustíveis, em 2021 o GLP apresentou crescimento de
preços inferior aos demais combustíveis cujo preço é acompanhado pela ANP. O
Gráfico 10 apresenta a comparação entre médias dos preços praticados nos meses de
dezembro de 2021 e 2020.

Gráfico 10 – Aumento dos preços dos combustíveis em 2021 (dez/21 em relação
a dez/20)
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Fonte: Sistema de Levantamento de Preços (ANP). Elaboração: LCA Consultores.

outubro de 2021, enquanto o diesel S10 teve aumento de 34,9%, a gasolina comum ficou 37,2%
mais cara e o preço do etanol hidratado cresceu 51,6%.
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A acessibilidade do GLP em termos de renda é usualmente observada através da
relação entre preço e salário-mínimo. Na média, entre janeiro e outubro de 2021, essa
relação foi de 8,01%. No entanto, é importante considerar que o recipiente dura
aproximadamente 58,7 dias nas residências, ou seja, apenas cerca de metade de
um recipiente é consumido por mês. Sendo assim, no mês, um recipiente de 13 kg
representa cerca de 4,0% do salário-mínimo. O Box 2 apresenta estas informações ao
longo dos últimos anos.
Box 2 – Participação do P-13 no salário-mínimo nacional
A representatividade do preço médio do GLP no salário-mínimo nacional se manteve relativamente
estável no período entre 2016 e 2021, no patamar de 6% a 8% do salário mínimo, como pode ser
observado no Gráfico 11.

Gráfico 11 – Peso do P-13 no salário-mínimo (considerando uma compra por mês)
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Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores.

Contudo, considerando que um recipiente de 13kg de GLP atualmente dura, em média, 58,7 dias
nas residências brasileiras*, na prática a participação do GLP no orçamento de famílias com renda
equivalente a um salário-mínimo foi, na média de 2021 até outubro, equivalente a 4,0%. Para o mês
de outubro, em que o preço do P-13 alcançou seu patamar mais alto (R$100,79), essa participação
equivale a 4,7%.
* Conforme cálculo referente ao ano de 2019, a partir da relação entre venda mensal de botijões P-13 e estimativa do número
de domicílios que utilizavam o GLP para cocção de alimentos.

O preço praticado ao consumidor pode ser decomposto em 4 principais componentes:
(i) o preço de realização do produtor, isto é, o preço cobrado pelo produtor (por exemplo
a Petrobras) pela venda da molécula de GLP às distribuidoras; (ii) tributos federais e
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estaduais incidentes sobre a venda de GLP (CIDE, PIS, COFINS28 e ICMS); (iii) a
margem bruta de distribuição, que equivale à diferença entre o preço praticado por
distribuidores aos revendedores (preço de distribuição), subtraído do preço de
realização do produtor e dos tributos; e (iv) a margem bruta de revenda, obtida pela
diferença entre preço final ao consumidor e preço de distribuição.
Dentre estes componentes, identifica-se que, no período de 2016 a 2021, o preço de
realização do produtor foi o que que mais ganhou participação no preço do GLP,
isto é, que mais respondeu pelo aumento do preço do GLP, passando de 24,2%
para aproximadamente 49,2% do preço médio pago pelo consumidor final. No mesmo
período, as participações das margens brutas de distribuição e revenda e os tributos
apresentaram queda, passando de 28,9% para 12,4%, 29,8% para 24,3% e 17,0% para
14,0%, respectivamente, conforme Gráfico 12.

Gráfico 12 – Componentes do preço do GLP – P-13 entre 2016-2021 (%)
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Nota: Elaborado a partir das médias anuais dos componentes do preço do GLP; para 2021 foram
considerados dados de janeiro a outubro, último mês com dados disponíveis.
Fonte: ANP. Elaboração: LCA Consultores.

Um dos fatores que explicam o comportamento recente do preço do produtor foi a
adoção pela Petrobras da paridade de preço de importação (PPI) para o GLP, anunciada
em julho de 2017, em linha com a política de precificação que a estatal já vinha adotando
para outros combustíveis. Essa forma de precificação traz benefícios para a sociedade,
As alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre o GLP se encontram zeradas desde março de
2021. Já as alíquotas de CIDE estão zeradas desde 2004.
28
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uma vez gera incentivos para a entrada de novos players na etapa de produção e
importação que poderiam ter sua atividade inviabilizada por um competidor com preços
artificialmente mais baixos. Com maior concorrência, há maiores incentivos à
inovação tecnológica, à eficiência produtiva e a novos investimentos, que geram
pressão de redução de preços, assim como maior segurança no abastecimento
nacional de GLP.
Por outro lado, a paridade de preços de importação torna o GLP e outros combustíveis
mais suscetíveis a variações cambiais e dos preços internacionais, que por sua vez são
condicionados pelas cotações internacionais do petróleo e gás natural.29.
Outro aspecto que pode ter influenciado o comportamento recente do preço do produtor
foi a revogação da Resolução CNPE nº 4/2005 em março de 2020. Esta resolução
reconhecia como de interesse para a política energética nacional a comercialização, por
produtores ou importadores, de GLP destinado ao uso doméstico em recipientes até 13
kg a preços diferenciados e inferiores aos praticados para outros usos e capacidades.
Desde então se observa que não há mais diferenciação entre preços praticados por
produtores de GLP conforme a finalidade de seu consumo (Gráfico 13).

Gráfico 13 – Variação do Preço do Produtor entre 2016-2021 (R$/kg – em valores
correntes)
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Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores

A cotação do dólar teve aumento de 7,7% em 2021, passando de R$ 5,15 por dólar em
dezembro de 2020 para R$ 5,54 em outubro de 2021; enquanto o Petróleo WTI passou de U$
47,07 por barril em dezembro de 2000, para U$ 81,22 em outubro de 2021, aumento de 72,6%.
29
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Observa-se que não houve repasse integral dos aumentos de custos com aquisição da
molécula aos preços finais. Em termos reais30, enquanto o preço médio de aquisição
(praticado por produtores somado de tributos) aumentou em R$ 29,45 entre 2016 e
2021, o preço de distribuição aumentou R$ 20,77 e o preço ao consumidor cresceu em
R$ 22,27 (Gráfico 14).

Gráfico 14 – Variação entre preços reais nos diferentes estágios da cadeia
produtiva, de 2016 a 2021 (R$)
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Produtor + Impostos

Preço de Distribuição
Média 2016

Preço ao Consumidor

Média 2021

Nota: Os preços médios de 2021 compreendem o período de janeiro a outubro.
Fonte: ANP, IBGE. Elaboração LCA Consultores

O fato de que os aumentos de custos de aquisição das distribuidoras não se refletirem
em variação de igual magnitude nos preços finais praticados aos consumidores é
resultado da existência de rivalidade e dinâmica competitiva nos elos de distribuição e
revenda, elementos capazes de limitar eventuais aumentos de preços.
Ademais, é importante ressaltar que margem bruta não é sinônimo de lucro. No caso da
margem bruta de distribuição, ela é a diferença entre o preço de venda das distribuidoras
de GLP e custo de aquisição de GLP com tributos (ICMS e PIS/COFINS), cabendo ainda
remunerar uma série de outros custos operacionais como: frete das refinarias até as
bases de distribuição; frete das distribuidoras até revendas e clientes finais; processo
industrial de envase do GLP; mão de obra da empresa; custo de requalificação e

30

Correção monetária pelo IPCA – IBGE.
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manutenção dos recipientes, fundamentais para a segurança do consumidor;
depreciação e amortização; despesas financeiras; imposto de renda; entre outros.
Estudo da LCA elaborado em 2020, a partir de informações colhidas diretamente com
as distribuidoras de GLP referentes aos anos de 2017 a 201931, estimou que o lucro
líquido (margem líquida) das distribuidoras de GLP foi de R$ 86,0 por tonelada,
equivalente a R$ 1,1 por recipiente de 13 kg de GLP. Atualizando os valores pelo IPCA,
a margem líquida a preços de outubro de 2021 seria de R$ 98,0 por tonelada ou R$ 1,3
por recipiente de 13 kg. Ou seja, caso o lucro das distribuidoras, num cenário hipotético
extremo, fosse zerado, o valor do recipiente de 13 kg cairia módicos 1,3 % em relação
ao preço médio do recipiente de 13 kg em outubro de 2021 (R$ 100,8).
O estudo também estimou que o setor de distribuição de GLP tem uma das menores
margens EBITDA32, quando comparadas a de outros setores econômicos, conforme
Gráfico 15.

Os resultados permitem uma análise do setor, mediante uma empresa hipotética, construída
pela LCA a partir de dados reais, sem que se espelhe especificamente nenhuma empresa em
particular. O estudo envolveu distintas áreas das empresas que compuseram a amostra (como
controladoria, planejamento financeiro e tributário), de forma que os dados aqui apresentados
guardam coerência com os demonstrativos financeiros e contábeis das empresas.
Representatividade da amostra: 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de
volume (P-13 e Granel).
32
EBITDA=Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização; Margem EBITDA =
EBITDA/Receita Líquida.
31

Parecer LCA – p.29

Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

34

3,8%

5,5%

5,4%

7,2%

6,5%

8,3%

7,5%

10,9%

10,2%

10,9%

11,5%

11,5%

13,3%

11,7%

13,7%

13,4%

18,3%

18,2%

19,2%

18,9%

19,6%

20,6%

20,1%

22,8%

21,1%

27,1%

25,6%

27,2%

39,9%

Gráfico 15 – Margem EBITDA de diferentes setores entre 2017-2019 (%)

Fonte: Valor 1000. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela
LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, representando 92,4% das
vendas de GLP entre 2017 e 2019.

No que tange aos tributos, a LCA estimou que conferir ao GLP o mesmo enquadramento
tributário dado aos produtos da cesta básica (0% de PIS/COFINS e 7% de ICMS),
possibilitaria uma redução total no valor do recipiente em até 17,3%, variando conforme
a alíquota de ICMS.33 Vale dizer que o Decreto nº 10.638/21 vai nessa direção, ao zerar
a alíquota do PIS/COFINS, mas isso não foi acompanhado pela redução de ICMS na
maior parte dos estados brasileiros.
Uma vez descritas as características regulatórias e de mercado da cadeia produtiva do
GLP no Brasil, as próximas subseções combatem temas relacionados ao setor de GLP,
recorrentemente mencionados como capazes de gerar redução de preços, mas cujos
efeitos sabe-se que não são positivos, especialmente pelas características do setor,
trazendo riscos ao bom funcionamento do mercado.

4.2.1 Fim da marca em alto relevo
Propostas que vão no sentido de eliminar a marca dos recipientes do GLP, de forma
direta ou indireta, como permitir que as distribuidoras encham os recipientes de outras
Dados coletados entre maio e outubro de 2020 para os estados de São Paulo, Pernambuco e
Bahia.
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distribuidoras (enchimento entre marcas) estão pautadas na percepção de que o fim da
marca pode aumentar a concorrência e, consequentemente, reduzir o preço final ao
consumidor.
No entanto, esta é uma percepção que desconsidera o papel da marca no mercado de
GLP, notadamente no que diz respeito à segurança. Um produto inflamável, presente
em mais de 90% dos domicílios, precisa ter a segurança como pilar do setor.
Os marcos regulatórios atuais garantem os incentivos para que as distribuidoras
invistam na segurança dos recipientes, por meio dos processos de requalificação e
testes de segurança, como os de vazamento ao longo do procedimento de enchimento.
O incentivo para que estes investimentos ocorram estão diretamente ligados à
presença da marca em alto relevo nos recipientes e à proibição do enchimento de
recipientes de outras marcas.
A presença da marca em alto relevo garante a identificação dos recipientes por
parte das autoridades e consumidores no caso de acidentes e/ou defeitos. Qualquer
outra marcação deve garantir a identificação do responsável após um sinistro. Caso
contrário, não há como atribuir responsabilidades em caso de acidentes. A proibição do
enchimento de recipientes de outras marcas, por sua vez, garante que apenas a
distribuidora que tem a marca em alto relevo no recipiente possa realizar o seu
enchimento, e, portanto, seja a única responsável pela sua requalificação e
manutenção. Sendo assim, a marca em alto relevo e a proibição de enchimento de
outras marcas garantem a rastreabilidade e a responsabilização das distribuidoras em
caso de sinistros. Caso o recipiente possa ser manipulado por outras marcas, a
rastreabilidade se perde e, consequentemente, a responsabilização em caso de
sinistros. Com isso, perde-se o sistema atual de investimentos constantes em segurança
que as marcas hoje arcam.
Uma vez que há potencial de responsabilização e fácil identificação das marcas pelos
consumidores, as distribuidoras são incentivadas a investir nos processos de segurança
visando minimizar defeitos e acidentes, com o objetivo de preservar sua reputação
perante a sociedade. A partir do momento que uma empresa passa a apresentar
histórico de acidentes, os consumidores migrarão para outras marcas com facilidade.
Dado que o GLP é um produto homogêneo, as marcas se diferenciam pela qualidade,
rapidez e reputação atrelada ao bom histórico de ausência de sinistros. Como já dito, a
portabilidade de recipientes prevista na regulação permite ao consumidor trocar de
marca e/ou tamanho de recipiente sem custo financeiro ou burocrático adicional, ficando
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as distribuidoras/revendas obrigadas a recolher o recipiente da marca concorrente no
momento da venda. Com a facilidade de troca entre as marcas, estimula-se a
concorrência por meio de nível de serviço, além do preço, beneficiando os
consumidores.
Portanto, com o fim da marca, o consumidor não conseguirá mais identificar
distribuidoras que apresentam melhor reputação, enfraquecendo a competição e os
incentivos para investimentos em segurança. Contribui para esse enfraquecimento o
fato de que para amortizar os investimentos feitos na manutenção e requalificação de
recipientes é preciso que haja escala, ou seja, que tal custo seja diluído em vendas
sucessivas pela mesma empresa. Caso contrário, uma outra distribuidora poderia
usufruir do benefício de ter um recipiente de melhor qualidade sem ter custeado sua
manutenção e requalificação, gerando prejuízos para as que arcaram com esses
processos. Assim, o fim da vinculação entre enchimento e a marca inscrita no recipiente
poderia ser considerado como uma expropriação dos recursos das empresas atuantes
no setor, que definiram sua estratégia de investimentos a partir do regramento existente.
Ademais, conforme demonstrado anteriormente, a expansão da vida útil dos recipientes
por meio dos investimentos em segurança gera ganhos econômicos aos consumidores
pois evita-se que os recipientes tenham que ser trocados e inutilizados com maior
frequência por parte das distribuidoras, reduzindo essa parcela de custo no preço dos
recipientes.
Assim, a presença da marca em alto relevo e a proibição do enchimento de recipientes
de outras marcas são fundamentais para a segurança da sociedade. Estas previsões
regulatórias visam evitar um cenário de “Tragédia dos Comuns”, que ocorre quando um
bem cuja propriedade não é bem delimitada é utilizado pelos agentes até sua exaustão,
pois, se não há proprietário bem definido, não há incentivos para investimentos
individuais para preservação do bem.
Algumas alternativas usualmente aventadas para mitigar os efeitos negativos de se
permitir o enchimento entre marcas seria o uso de um selo para identificar a última
empresa que realizou o envase do GLP. No entanto, isto não seria suficiente para gerar
os incentivos para investimentos em segurança, na medida em que estes podem ser
manipulados ou até mesmo destruídos em caso de sinistros, impossibilitando a
responsabilização civil das empresas.
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Desta forma, a eventual permissão para que as distribuidoras encham os recipientes de
outras ou que os recipientes não tenham qualquer marca em alto relevo, sob justificativa
de ampliar a concorrência, reduzindo sunk costs (custos não recuperáveis) – que seriam
os investimentos em recipientes para entrar no mercado – traz insegurança jurídica ao
setor, gera desincentivos aos investimentos em segurança, dificulta os processo de
fiscalização das entidades envolvidas (ANP, Bombeiros, entre outras) e, portanto, não
apresenta relação de custo-benefício positivo para a sociedade.
Cabe ressaltar que a segurança do consumidor e o papel da preservação da marca
para este objetivo têm importância reconhecida há muitos anos pelas autoridades
brasileiras. Em maio de 1991, o Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) editou
a Portaria nº 15, instituindo Grupo de Trabalho com a atribuição de elaborar um
programa de requalificação de recipientes transportáveis para GLP, como medida
urgente para reduzir o número de acidentes causados pela má conservação dos botijões
de 13 kg comercializados pelas distribuidoras, segundo o Relatório de Análise de
Impacto Regulatório – Requalificação de Recipientes Transporte da ANP (2015)34.
Como resultado deste trabalho, foi implementado o Código de Autorregulamentação
de 1996 que previa a proibição do enchimento entre marcas. A Portaria35 MME nº
334

de

1996,

por

sua

vez,

reconhece

os

benefícios

do

Código

de

Autorregulamentação e da proibição do enchimento entre marcas, que
desincentivava os investimentos em manutenção.
Desde então, houve queda de 49% na relação de número de ocorrências com GLP para
cada milhão de recipientes de 13kg vendidos, caindo de 17,6 em 1995 para 9,0 em
2013. O Gráfico 16 mostra a evolução do número de acidentes e a quantidade de
recipientes vendidos anualmente.

Disponível
em:
<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audienciasAcesso
em
publicas/consulta-e-audiencia-publica/2015/consulta-publica-no-4-2015>.
26/11/2021.
35 Disponível em: <http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/portaria334.pdf>. Acesso em
26/11/2021.
34
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Gráfico 16 – Acidentes por milhão de recipientes de 13 kg vendidos
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Fonte: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em ANP “Relatório de Análise de
Impacto Regulatório Requalificação de Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP)”. Elaboração LCA Consultores

Segundo a ANP:
Até a década de 1990, o mercado de GLP não possuía um
programa

voltado

para

a

segurança

dos

botijões.

As

distribuidoras não eram estimuladas a zelar pela qualidade dos
recipientes, uma vez que era permitido, a outras distribuidoras o
livre envase e comercialização, sem consenso prévio do
distribuidor detentor da marca. (ANP, Relatório de Análise de
Impacto

Regulatório

–

Requalificação

de

Recipientes

Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP),
2015).

É notável, portanto, o retrocesso regulatório que seria promovido caso fosse permitido
o enchimento de recipientes de outras marcas ou se a marca fosse retirada do alto
relevo nos recipientes, na medida em que são estes fatores que geram incentivos para
o Programa Nacional de Requalificação, que é um marco da segurança do GLP. Além
disso, justamente a fim de conferir maior segurança ao consumo de GLP, a
regulamentação setorial no Brasil levou distribuidoras de GLP a realizarem
investimentos em compra e requalificação de recipientes que somente são recuperáveis
no longo prazo, de forma que o fim da vinculação entre atividade de enchimento e marca
inscrita no recipiente pode significar expropriação de recursos dessas empresas,
motivando litígios entre os agentes privados e públicos para reparação de danos.
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4.2.2 Venda Fracionada
A Venda Fracionada de GLP é uma medida que é constantemente debatida tanto no
Congresso Nacional como no Executivo, tendo sido alvo da Tomada Pública de
Contribuições 07/2018 da ANP. Projetos desta natureza permitiriam que caminhões
circulassem pelas cidades enchendo recipientes nas residências – na quantidade que o
consumidor desejar – sob o argumento de que isso beneficiaria aqueles que não têm
renda para arcar com o valor de 13 kg em todas as compras.
A realidade do mercado mostra que o argumento não prospera. O parcelamento do
pagamento na compra do GLP já é uma possibilidade, o que efetivamente se configura
com fracionamento do consumo em termos monetários, ou seja, o consumidor adquire
um recipiente para consumo imediato e irá pagar por ele em alguns meses. Isso, na
prática, seria como se o consumidor estivesse adquirindo pequenas quantidades
de GLP a cada compra.
Caso o consumidor deseje adquirir quantidades menores de GLP, ele tem à disposição
recipientes de outros portes, como os de 5 kg, 7 kg, 8 kg e 10 kg, que ele pode trocar
sem custos adicionais, uma vez que a portabilidade irrestrita é garantida pela regulação.
Ainda assim, o consumo de GLP em recipientes de 13 kg (P-13) representou mais
de 90% da demanda de GLP envasado (não considera vendas a granel)36. Essa
preferência tem racionalidade econômica, uma vez que GLP é um produto de uso
contínuo, ou seja, os consumidores buscam minimizar a frequência de compras,
maximizando a quantidade adquirida (GLP é um produto não perecível que pode ser
armazenado por longos períodos). Portanto, o consumo majoritário do P-13 indica que
este recipiente apresenta melhor relação de custo-benefício para os consumidores
brasileiros, pois alia durabilidade (cerca de 58,7 dias nas residências)37,
comodidade (fácil manuseio)38 e atratividade do preço por quantidade de GLP,
uma vez que quanto menor o volume comprado maior é o preço esperado por
quilograma de GLP. Neste sentido, em termos de preço, o modelo de recarga fracionada
não traz benefícios, pois a venda em menores quantidades aumenta o preço por
quilograma do produto, em função da menor escala de venda. (a seção 4.2.6 apresenta

Fonte: ANP. Painel Dinâmico do Abastecimento do GLP. 2019.
Recipientes menores tendem a aumentar a frequência de compras.
38 Recipientes maiores são mais pesados, além de requerem mais espaços na residência par
instalação.
36
37
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mais informações sobre a racionalidade econômica do atual sistema de
distribuição)
Cumpre destacar que a preferência do consumidor brasileiro pelo recipiente de 13 kg é
condizente com a de outros países latino-americanos, nos quais os portes de recipientes
mais comuns oscilam entre 10 e 20 kg, conforme estudo publicado pela AIGLP39.
Sob a ótica da viabilidade econômica, constata-se que o modelo de distribuição
fracionada não é viável, se feito dentro do marco regulatório atual. Isso leva a um maior
risco de fraude de embalagens de terceiros, de medições de conteúdo e a um
esforço fiscalizatório muito intenso por parte do regulador para acompanhar se
todos os caminhões que estariam em diversos locais fazendo o enchimento
parcial estariam seguindo os procedimentos de segurança. Não parece crível que
a atividade fiscalizatória alcance a ponta de um serviço prestado com tamanha
capilaridade, de forma a proteger o consumidor de fraudes desta natureza, para além
de riscos mais sérios inerentes à própria atividade de enchimento em si. Não por menos,
a atividade de envasamento hoje ocorre em regiões fora dos centros urbanos, com
condições controladas, em áreas industriais40. Quando feita a granel - principalmente
para indústria e comércio - há uma série de procedimentos de segurança que devem
ser observados41.
Adicionalmente, cumpre destacar que a venda fracionada é uma forma indireta de se
eliminar a marca no mercado de GLP. Uma vez fraudados os recipientes ou até mesmo
se pela impossibilidade de se ter certeza de que a marca responsável pelos
recipientes foi a única a manuseá-lo, retira-se o incentivo a investir em segurança e
dificulta-se a responsabilização em caso de falhas e acidentes. O Box 3 apresenta um
resumo do estudo realizado pela LCA acerca do modelo de recarga fracionada.

39 Análise Accenture Strategy. “Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina –
AIGLP Outlook 2016-2017.”
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Clientes dessa modalidade tem um tanque estacionário instalado no local de consumo, cujo
enchimento deve ser feito por equipe treinada especificamente para esta atividades. Os
profissionais devem estar capacitados e treinados para emergências (NBR 15863); o veículo
deve estar estacionado de forma a permitir rápida evacuação do local; as mangueiras utilizadas
não podem passar por dentro de edificações e nem estar em ambientes onde há fatores de
ignição e tráfego de pessoas; é necessário estabelecer uma área de isolamento durante o
processo de enchimento. Fonte. Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Disponível em:
<http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/IT_28_2011.pdf>.
Acesso em 29/11/2021.
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Box 3 - Análise de viabilidade do modelo de recarga fracionada
A LCA construiu um exercício de Valor Presente Líquido para analisar a viabilidade econômica
de um modelo de distribuição de recarga fracionada de recipientes de 13 kg 42. Foram elaborados
dois modelos, conforme descrito a seguir.
▪

Modelo de Revenda

Neste cenário considera-se uma empresa que irá atuar apenas na etapa de revenda de GLP, ou
seja, não terá custos com uma base de distribuição, e opera com apenas um caminhão.
Analisaram-se dois cenários. No primeiro, assume-se que esta empresa revendedora será líder
de mercado, com um Market Share de 45% (este valor deriva da média de Market Share das
empresas líderes nos estados brasileiros). No segundo, assume-se que esta empresa irá encher
recipientes que não são de sua marca, cometendo fraude. Neste caso, o Market Share da
empresa será de 100%. Na prática, o primeiro cenário considera que a revendedora irá vender
45% da sua capacidade diária de entrega e no segundo, 100%.
Gráfico 17 - VPL dos cenários do modelo de revenda
Revenda - Líder

Revenda-Fraude

- R$ 505,5 mil

- R$ 691,7 mil
Fonte: Elaboração LCA Consultores. VPL para 5 anos.

O exercício mostra que o modelo de recarga fracionada não é viável, uma vez que o VPL do
projeto é negativo, tanto quando a empresa comete fraude (- R$ 505,5 mil) ou é a empresa líder
de mercado (- R$ 691,7 mil).
▪

Modelo de Distribuidora

Analogamente ao primeiro modelo, constroem-se dois cenários: líder e fraude. A diferença neste
caso é que a empresa terá que arcar com o custo de um tanque de 60 toneladas para armazenar
o GLP, conforme prevê a regulação, assim como irá operar com mais caminhões e uma equipe
de base de distribuição. Conservadoramente, não se estimou o custo de construção e operação
de uma base de GLP.

42 Disponível em: <http://www.aiglp.org/aiglp2018/docs/claudia-viegas-lca-consultores.pdf>.
Acesso em 29/11/2021.
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Gráfico 18 - VPL dos cenários do modelo de distribuidora
Distribuidora - Líder

Distribuidora - Fraude
R$ 3,1 milhões

- R$ 36,7 milhões

Fonte: Elaboração LCA Consultores. VPL para 10 anos.

Este exercício mostra que caso a distribuidora não cometa fraude, ela terá um VPL negativo de
R$ 36,7 milhões em 10 anos. Caso ela cometa fraude e encha recipientes de terceiros, terá um
VPL positivo de R$ 3,1 milhões, o que significa que ela terá um VPL positivo de apenas R$ 311
mil por ano.

Deve-se destacar também as perdas para o sistema de requalificação e destroca deste
tipo de modelo. Caminhões de entrega a granel, como os potencialmente adotados no
modelo de recarga fracionada, não têm espaço para transporte de recipientes. Se o
recipiente não retorna às distribuidoras – via sistema de destroca, regulado e
acompanhado pela ANP – caberá ao consumidor identificar avarias e arcar com o custo
de tempo e dinheiro para fazer a manutenção e requalificação. Se os consumidores não
fizerem essa manutenção é esperado um aumento de acidentes, o que vai em sentido
contrário ao almejado pela regulação setorial.
No que diz respeito à redução de preços, cumpre destacar novamente que esse objetivo
também não será atingido com a venda fracionada. O envasamento de pequenas
embalagens em menor escala que o sistema atual somente pode acarretar aumento dos
custos.
Portanto, não há benefícios aparentes ao consumidor do modelo de recarga fracionada,
na medida em que há racionalidade econômica na preferência por botijões de 13 kg (P13) e que este modelo afronta os marcos regulatórios que incentivam investimentos em
segurança, pois dificulta a fiscalização, expõe os consumidores aos riscos do
enchimento de um combustível altamente inflamável e dificulta o sistema de
requalificação e destroca.
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4.2.3 Controle de oscilação de preços
As políticas com foco na variação dos preços buscam amenizar oscilações relevantes
nos preços ao produtor. A coordenação e aplicação desse tipo de mecanismo é
complexa, com limitações de ordem política em alijar o consumidor de reduções de
preço no momento de queda.
Evidência disso é que, no Brasil, a CIDE-Combustíveis, criada para subsidiar preços e
amortecer variações do preço internacional dos derivados do petróleo, é historicamente
subutilizada. No caso do GLP foi instituída em dez/2001 e desde abril/2004 incide com
alíquota zero nos produtores.
As políticas de subsídios diretos aos produtores, isto é, que visam controlar a variação
do preço, ressarcindo o produtor pela perda de receita, também tendem a ser
ineficientes e com elevado custo. Por exemplo, em 2018, a alta do preço do petróleo
levou à criação de um subsídio de R$ 0,46/litro do Diesel – repassados à Petrobrás –
como resposta à greve nacional de caminhoneiros. Entre maio e dezembro de 2018, a
medida custou R$ 12,34 bilhões aos cofres públicos e foi abandonada com a queda do
preço no mercado internacional.
Desta forma, este tipo de política de controle de variação de preço tem alto custo de
formulação, acompanhamento e implementação, sem histórico de eficácia em atingir os
objetivos propostos. Ao contrário, acaba por gerar um espiral de gastos, que, em um
ambiente de restrição fiscal como o observado no Brasil atualmente, pode contribuir
para aumento da percepção de risco-país e mais inflação, penalizando os consumidores
em última instância.

4.2.4 Controle de nível preços
Buscar determinar de maneira exógena o preço de um produto ou serviço afeta o
equilíbrio entre oferta e demanda o que, inexoravelmente, traz distorções e
ineficiências aos mercados. A imposição de prejuízos a entes privados não
encontra sustentabilidade e acarreta ineficiências produtivas.
Caso ocorra, por exemplo, a imposição de preço máximo ao consumidor ou a limitação
de repasse de variações dos preços da matéria-prima para outros elos da cadeia
produtiva, poderá haver redução de ofertantes no mercado, pois a atividade deixa de ter
sustentabilidade econômica. Isso causará pressão para aumento de preço por conta da
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restrição da oferta. Para que não haja uma crise de suprimento, o ente privado precisará
ser substituído pelo Estado, o que representa grave ineficiência, visto que a presença
do Estado não deveria ser requisitada em atividades econômicas que podem ser
exercidas pela iniciativa privada.
Como recursos são finitos, a presença do Estado em atividades que podem ser
exercidas por entes privados impõe restrições para que serviços públicos sejam
disponibilizados em quantidade e qualidade adequadas.
Especificamente no caso do GLP, dentre os efeitos esperados de medidas de controle
de preço estão a potencial saída de players do mercado, a redução da concorrência via
preços e a diminuição da capilaridade da oferta do produto – que hoje atinge 91,1% das
residências em todo o território nacional, inclusive áreas remotas43. Isso é
especialmente provável caso o controle de preços impeça a obtenção da remuneração
necessária para se manter o sistema logístico que garante a oferta de GLP em todas as
localidades do país.
As políticas públicas devem perseguir o princípio de ter o Estado presente onde
é preciso e o setor privado atuante onde é viável. Garantir a viabilidade econômica
para atividades privadas, prescindindo-se assim da atuação pública direta, é relevante
diretriz de política pública, ainda mais vital em cenário fiscal restritivo, no qual o uso
mais eficiente dos recursos é imperioso.

4.2.5 Subsídios cruzados
Conforme discutido na seção 4.2, a política de subsídio cruzado no Brasil foi
abandonada primeiro a partir da mudança na política de preços da Petrobrás e em
âmbito executivo, a partir da revogação da Resolução CNPE nº 4/2005 em março de
2020, que recomendava a cobrança de preços mais reduzidos no GLP para uso
doméstico, em relação ao cobrado pelo GLP para outros usos, como no caso do uso
industrial. Essa política se operacionalizava através da cobrança pela Petrobrás de um
valor mais alto no GLP industrial, como forma de compensar a cobrança de um valor
menor no GLP doméstico (o Gráfico 11, na Seção 4.2, mostra a evolução recente da
diferença de preços entre o uso residencial e industrial).

Existem revendedores de GLP em 97,4% dos municípios brasileiros (dados de dezembro de
2020). Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores.
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A despeito de ter vigorado por muito tempo no Brasil, esta política traz danos à dinâmica
concorrencial do mercado de combustíveis. Ao manter o preço do GLP artificialmente
mais elevado - para possibilitar um preço menor ao P13 - competição do GLP com outros
energéticos utilizados para fins industriais, como por exemplo o Gás Natural, óleo
combustível e a biomassa (lenha, entre outros) fica prejudicada. Isto é, criam-se
distorções no mercado que afetam a escolha dos consumidores em relação ao
energético que irão utilizar, de tal sorte que pode ocorrer a escolha por um que não seja
o mais eficiente para sua produção, respondendo a uma distorção imposta ao mercado.
Em última instância, esta política afeta a gera efeitos socioeconômicos negativos.
Aumentar a diversidade da matriz energética, de forma isonômica, para que consumidor
seja soberano na escolha, traz segurança energética e aumenta os ganhos para a
sociedade.

4.2.6 Eliminação das etapas de distribuição e/ou revenda
Propostas que visam estimular a compra direta de GLP por consumidores nas
distribuidoras ou na Petrobrás como forma de viabilizar maior acesso ao produto partem
de uma premissa equivocada de que há altas margens nesses segmentos e que a
estrutura de distribuição e revenda atual é ineficiente. Ou seja, o consumidor se
beneficiaria de poder comprar diretamente na distribuidora ou na Petrobrás.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que tal possibilidade já existe. O consumidor pode
optar por comprar o seu recipiente diretamente nas distribuidoras, sem intermédio de
uma revendedora. O consumidor tem a opção de se deslocar com o seu recipiente até
a porta da revenda e da distribuidora e realizar a troca, não arcando, neste caso, com
os custos de frete do produto.
Na seção 4.1 demonstrou-se a dinâmica das margens do GLP. Verificou-se que o
principal motivo para o aumento do preço do GLP recentemente é a variação do preço
do energético em nível internacional, que se reflete no custo de aquisição da molécula
nos produtores.
Isto posto, cabe ainda destacar a racionalidade econômica e a eficiência da estrutura
logística atual do setor, que é resultado das preferências dos consumidores. Segundo
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levantamento encomendado pelo Sindigás (2014)44, os consumidores entendem
como ideal que os recipientes de GLP sejam entregues em 17 minutos após o
pedido, o que implica necessidade de prontidão imediata45. Esta agilidade exigida
pelo consumidor encontra respaldo na impossibilidade da cocção caso falte o GLP,
gerando danos ao bem-estar familiar. O levantamento também identifica que elementos
como confiança na distribuidora e nos entregadores e a qualidade dos recipientes são
importantes motivadores da compra de GLP.
Para que seja possível atender o consumidor em prazo curto, mantendo a qualidade
do serviço, as distribuidoras escolhem livremente a sua estratégia logística e
combinam as bases de distribuição e a rede de revendas para chegar no
consumidor da forma mais célere e ao menor custo possível.
Em dezembro de 2020 havia 177 bases de distribuição, dispersas em 60 municípios,
que abasteciam uma rede de 61,7 mil revendas, presentes em 97,4% dos municípios
brasileiros. Os custos do transporte dos recipientes até as revendas são compensados
pelo sistema de enchimento centralizado nas bases de distribuição que permite o
aproveitamento economias de escala, isto é, a concentração do enchimento nas
bases de distribuição faz com que o custo unitário por recipiente caia, na medida em
que os custos fixos de produção destas bases são diluídos. Custos unitários de
produção mais baixos viabilizam preços aos consumidores também mais baixos. A rede
de revendas, por sua vez, é essencial para dar capilaridade e a agilidade no atendimento
que é exigida pelo consumidor.
Não é esperado, portanto, que um modelo em que a etapa de revenda fosse substituída
pela compra direta nas distribuidoras permitisse a manutenção da capilaridade do
acesso ao GLP que se observa hoje. Os consumidores teriam que se deslocar até as
bases, arcando com o custo de transporte e de tempo. Quanto mais longe das bases
mais difícil ficaria a aquisição do produto. O número de revendas no Brasil teve
tendência crescente nos últimos anos46, demonstrando que as distribuidoras, que têm
como objetivo de negócios chegar ao consumidor ao menor custo possível para ter
preços mais baixos e ganhar mercado, veem essa opção como a mais eficiente.

Disponível
em:
<https://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/Painel%201%20%20Patria%20Maschio_635454201691344521.pdf>. Acesso em 26/11/2021.
45 Cerca de 71% dos entrevistados afirmam que os entregadores são responsáveis pela
instalação dos recipientes de GLP, o que cria uma relação de proximidade entre consumidores
e distribuidoras/revendedoras.
46 Em 2004 havia 880 revendas, em 2014, 10 anos depois, já havia 56.011. Em 2020, o número
de revendas era de 61,7 mil. Fonte: Sindigás com base nos dados da ANP.
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No que tange às compras na Petrobrás ou em outros produtores, os custos transferidos
aos consumidores seriam ainda maiores uma vez que os polos de suprimento estão
ainda mais distantes dos centros de consumo do que as bases de distribuição e
revendas.
***
Do exposto no presente capítulo, não se identificam falhas de mercado no setor de GLP
que possam ensejar a atuação pública direta, de forma a incrementar a eficiência
produtiva e, consequentemente, baratear o produto. Por ser um setor intensivo em
capital, com grande capilaridade, uma forma de atuação direta que pode favorecer o
consumidor é a ampliação de usos do GLP, que permita maior diluição dos custos
produtivos via ganhos de escala, questão mais bem detalhada no Box 4.

Box 4 – Ampliação dos usos do GLP
Além da cocção nas residências, o GLP pode ser utilizado em uma série de atividades
econômicas, como, por exemplo, na indústria (empilhadeiras, asfalto, papel, siderurgia, entre
outros), em comércios e serviços (restaurantes, padarias, hospitais, incineração de lixo,
lavanderias), na agricultura (combate a pragas, irrigação de colheitas, entre outros) e também
no setor público (escolas, universidades, hospitais, entre outros). No entanto, ainda vigoram
restrições legais para algumas aplicações do GLP.
Segundo a Lei 8.176/1991, é proibido o “uso 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”. Estas restrições têm origem na Guerra do Golfo em 1991,
quando o governo restringiu o uso de diversos derivados de petróleo para evitar
desabastecimento. No cenário atual do mercado de combustíveis, A restrição à oferta mundial
de GLP que justificou medidas proibitivas não persiste mais, não havendo razões para sua
manutenção. Por exemplo, em 2019, 28,76% do Gás Natural (GN) ofertado no Brasil foi
importado, proporção similar ao do GLP (26,95%) , porém, o GN não enfrenta as mesmas
restrições que o GLP mesmo embora a dependência do mercado externo para o
abastecimento doméstico seja similar.
A LCA estimou, utilizando a metodologia de Matriz Insumo Produto (MIP) do IBGE, que um
aumento de 226.160 toneladas no consumo de GLP (aproximadamente 3,0% do consumo
nacional em 2020) derivado da liberação de uso em Motores (44.880 t); Caldeiras (128.080 t);
Saunas (28.200 t) e Piscinas (25.000 t) poderia gerar um aumento de produção de R$ 492
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milhões no setor de refino de petróleo; R$ 1,3 bilhão de efeitos indiretos em outros setores;
R$ 137 milhões salários e R$ 211 milhões em salários.
Ao retirar as restrições ao uso do GLP, os consumidores se beneficiarão via: maior poder de
escolha sobre qual o energético mais apropriado ao seu processo produtivo; redução do preço
do GLP via maior escala na oferta, que reduz o custo de fornecimento ao consumidor final. A
rivalidade presente no mercado de GLP garante que esses ganhos sejam compartilhados com
os consumidores, por meio da redução de preços e aumento do nível de serviço.
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5. Avaliação de projetos de Lei selecionados
Essa seção avalia 12 projetos de lei que tratam de ampliação do acesso ao GLP no
Brasil. A lista dos projetos analisados se encontra no Anexo I, em conjunto com quadro
síntese das iniciativas federais.
A análise de uma política pública deve, de forma sintética, ser guiada pela seguinte
estrutura: identificação do objetivo da política pública; delimitação do público-alvo e dos
benefícios concedidos; identificação da fonte de receitas; e mecanismos de
acompanhamento e controle.
Como apresentado na seção 2, entende-se que o objetivo da política pública em questão
deve ser o de redução do uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil por parcela
da população de baixa renda que não acessa o GLP regularmente.
Nota-se, de início, que os Projetos analisados não apresentam o objetivo de forma clara,
o que dificulta a própria formulação da política47. Entende-se, adicionalmente, que os
projetos de Lei deveriam indicar, além do objetivo claro, a justificativa do GLP ser eleito
como melhor combustível a substituir a lenha a matriz energética nacional. Novamente,
os projetos analisados não fazem tal análise e fundamentação. Assim, esta seção não
abarca a análise do item “objetivo”, dada a ausência de material para isso nos projetos
de lei selecionados. Em relação às justificativas do GLP ser o combustível escolhido, a
despeito dos projetos não realizarem esta análise, na seção 4 buscou-se indicar que o
combustível reúne características que o tornam uma alternativa viável para substituir a
lenha. De toda forma, esse tema deve ser alvo da política-pública de forma a monitorar,
ao longo do tempo, a permanência do GLP como melhor alternativa à lenha.
A análise é dividida em 5 categorias: delimitação do público-alvo e dos benefícios
concedidos; identificação da fonte de receita; mecanismos de acompanhamento e
controle; e presença de medidas intervencionistas diretas.

47 Apenas os PLs 1353/2021, 1482/2020 e 2350/2021 fazem menção expressa ao uso da lenha
para cocção de alimentos. Os demais mencionam genericamente os problemas de insegurança
alimentar e aumento do peso do GLP nos orçamentos familiares, sem menção à lenha na matriz
energética nacional.

Parecer LCA – p.45

Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

50

5.1 Delimitação do público-alvo e dos benefícios
concedidos
Como argumentado anteriormente, o objetivo da política pública deve ser a redução da
utilização da lenha na cocção de alimentos motivada pela impossibilidade de acesso a
combustíveis mais adequados para cocção. Eventual incentivo ao consumo de GLP ou
qualquer outro combustível de melhor qualidade do que a lenha e o carvão se justificaria
pela redução dos efeitos nocivos gerados pela queima de combustíveis sólidos ao meio
ambiente e à saúde pública.
A definição do público-alvo é um dos principais componentes para estimação do custo
da política pública, isto é, quanto maior a população incluída, maior é o custo total
esperado do programa.
Conforme apresentado na seção 2, o consumo de lenha para cocção é concentrado em
famílias de menor poder aquisitivo. Não há disponibilidade de dados censitários sobre
o consumo de lenha que permita identificação precisa dessas famílias. Neste contexto,
entende-se que adotar como público-alvo as famílias de baixa-renda, que de acordo
com a legislação brasileira (Decreto Federal nº 6.135/2007) são aquelas que recebem
até meio salário-mínimo per capita ou tem renda domiciliar total até 3 salários-mínimos,
é uma alternativa para atingir o objetivo de redução do consumo de lenha. Isto posto, a
ampliação do público-alvo pode reduzir os benefícios líquidos do programa, uma vez
que pode beneficiar parcela da população que já tem acesso ao GLP sendo, portanto,
um uso inadequado de recursos públicos.
Os projetos de lei selecionados para análise se dividem entre os que utilizam apenas o
Cadastro Único para identificação do público-alvo e aqueles que utilizam uma
combinação entre o Cadastro Único e Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é uma base
de dados que pode facilitar a identificação de famílias em situação de maior
vulnerabilidade, na medida em que é por meio deste cadastro que as famílias de baixa
renda tem acesso aos programas sociais federais48, incluindo, por exemplo, o Bolsa
Família. De acordo com o Decreto Federal nº 6.135/2007.

48 Famílias com renda superior ao critério de baixa renda podem fazer parte do CadÚnico desde
que a inclusão esteja vinculada ao acompanhamento de algum programa social específico.
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O CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização
socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e
integração de programas sociais do Governo Federal voltados
ao atendimento desse público.
O Benefício de Prestação Continuada (BPC), por sua vez, é um programa social de
transferência de renda que destina 1 salário-mínimo para pessoas com deficiência “que
apresentem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial”49 e para idosos com idade de 65 anos ou mais que esteja em família com
renda per capita menor que um quarto do salário-mínimo. Até novembro de 2016, o BPC
não estava inserido no rol de programas que utilizavam o Cadastro Único, situação que
foi alterada pelo Decreto Federal nº 8.805/2016.
Os projetos que adotam o Cadastro Único, em geral, especificam que são elegíveis ao
benefício as famílias inscritas que recebem até meio salário-mínimo per capita, ou seja,
famílias de baixa renda, o que incluiria, inclusive, os idosos que recebem o BPC, pois
estes devem ter renda familiar per capita menor que um quarto de salário-mínimo, ou
seja, abaixo do critério de famílias de baixa renda. Isto posto, a inclusão do BPC como
critério adiciona ao público-alvo somente as pessoas com deficiência – que não
necessariamente integram famílias de baixa renda - ou idosos de baixa renda que ainda
não se registraram no Cadastro Único50. Identificou-se apenas um projeto, o PL 2144/20,
que estabelece como público-alvo os elegíveis ao Auxílio Emergencial.
Além da delimitação do público-alvo, a definição do benefício concedido também é
essencial para que seja possível estimar o gasto decorrente da política pública, que será
a multiplicação entre o número de beneficiários e o valor do benefício.
Proposições legislativas que não definem o benefício concedido impossibilitam a
mensuração do gasto público e avaliações de custo-benefício das diferentes alternativas
de política pública. Neste sentido, o PL 10203/2018 determina que haverá subsídio
equivalente a 25% dos preços praticados nos mercados internacionais, sem identificar

Disponível
em:<
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistenciasocial/beneficios-assistenciais-1/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficienciabpc>. Acesso em 29/11/2021.
50 Em 2019 o Ministério da Cidadania estimou que 506 mil idosos não haviam feito o registro no
CadÚnico. Disponível em:
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/perguntas_e_respostas/FA
Q_Port_631_BPC_22_04_2019.pdf>. Acesso em 29/11/2021.
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quais mercados serão considerados para aferição do valor subsidiado; e o PL
11267/2018 deixa em aberto para o Poder Executivo a definição do benefício.
Outras proposições legislativas estabelecem benefícios vinculados ao preço do GLP,
seja definindo transferência financeira de valor equivalente a percentual do preço do
GLP, estabelecendo preço fixo ao GLP, ou estipulando a entrega de recipiente sem
contrapartida financeira aos beneficiários. Isso, por um lado, permite que se estime o
montante a ser gasto com a execução da política, mas, por outro, traz incertezas quanto
à dimensão da despesa, que varia conforme oscilações do preço praticado aos
consumidores. É o caso da maior parte das proposições analisadas, incluindo os PLs
198/2021, 1374/2021, 1230/2021, 1482/2020, 2144/2020, 1682/2020, 1507/2021 e
2350/2021.
Dois dos projetos de lei analisados estabelecem valores fixos aos benefícios: os PLs
811/2021 e 1353/2021. Esse tipo de definição tem a vantagem de facilitar a estimativa
do gasto decorrente da política, mas, em contrapartida, impede que o valor dos
benefícios acompanhe oscilações de preço observadas no mercado de GLP, o que pode
reduzir a capacidade da política de atingir os seus objetivos.
Por fim, outra dimensão da definição do benefício concedido é a determinação de
periodicidade do recebimento. Alguns PLs incluem um desconto no preço de botijão sem
um limite de quantas compras podem ser feitas, como PL 198/21, PL 10203/18, PL
1230/21. Outras propostas como o PL 1482/20, PL 2144/20 e o PL 1628/20, tem
definição parcial de periodicidade: enquanto parte dos beneficiários tem acesso ao
benefício a cada mês ou bimestre, outra parte encontra um preço tabelado sem
definição de limite de quantas compras podem ser realizadas.
Os outros projetos analisados apresentam regras de periodicidade bem definida. Essa
questão é fundamental, juntamente com uma delimitação clara do público-alvo, para o
cálculo do custo estimado do programa. A Tabela 1 sumariza os PLs analisados no que
diz respeito ao público-alvo e benefício concedido.
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CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a ½
SM mínimo per capita e famílias em que algum residente
recebe o BPC

Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico
Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e idosos
que recebem o BPC
Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e famílias
com renda familiar mensal de até 4 vezes o salário mínimo
Pessoas elegíveis ao Auxílio Emergencial, conforme artigo
2º da Lei nº 13.982/2020
Famílias de baixa renda beneficiárias do Bolsa Família;
Famílias assentadas da Reforma Agrária; Demais famílias
inscritas no CadÚnico.
Famílias com renda familiar até o teto do INSS
CadÚnico com renda familiar per capita menor ou igual a
1/2 SM;Famílias de baixa renda que tenham como
responsável segurado sem renda própria que se dedique
ao trabalho doméstico
Idosos com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência
que receba o BPC

Famílias inscritas em programas sociais do governo federal

CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a ½
SM mínimo per capita e idosos e deficientes que recebem
o BPC
CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a ½
SM mínimo per capita e famílias em que algum residente
recebe o BPC

Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico

1. PÚBLICO-ALVO
CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a ½
SM mínimo per capita e idosos e deficientes que recebem
o BPC

Critério de baixa-renda atendido

Valor de um botijão,
bimestralmente
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Público-alvo inclui todo o universo do CadÚnico e famílias com renda até
o teto do INSS, ou seja, que não são de baixa renda; não limita o número
de compras (periodicidade do benefício não definida)

Um botijão por mês ou preço
tabelado de R$ 30,00

Critério de baixa-renda atendido

Público-alvo não se restringe à baixa renda (inclui famílias até 4 SM); não
limita o número de compras (periodicidade do benefício não definida)
Público-alvo não se restringe ao critério de baixa renda (auxílioemergencial é mais amplo)

Um botijão por mês ou preço
tabelado de R$ 40,00
Um botijão por mês ou preço
máximo de R$ 50,00

Subsídio de 40% do valor do
botijão, bimestralmente

Critério de baixa-renda atendido

2/3 do valor do botijão por mês

R$ 50,00 mensais

Público-alvo não se restringe às famílias de baixa renda, abrangendo a
totalidade do CadÚnico; indefinição do benefício concedido impede
mensuração dos gastos da política pública; não limita o número de
compras (periodicidade do benefício não definida)
Critério de baixa-renda atendido

Critério de baixa-renda atendido

Mínimo de 50% do preço médio
nacional, por bimestre
Indefinido – cabe ao Executivo

Critério de baixa-renda atendido

Critério de baixa-renda atendido; dificuldade de mensuração do benefício
concedido, uma vez que não existem cotações internacionais de GLP
(preços são definidos localmente); não limita o número de compras
(periodicidade do benefício não definida)

Critério de baixa-renda atendido; não limita o número de compras
(periodicidade do benefício não definida)

OBSERVAÇÕES LCA

R$ 30 mensais

Subsídio de 25% em relação ao
preço internacional

Preço de R$ 35,00 na compra

2. BENEFÍCIO CONCEDIDO

* *Nota: PL 1374/2021 se refere ao projeto de lei apresentado. Para análise do texto sancionado, consultar seção 5.5, e, para o texto completo, consultar o Anexo II.
Elaboração LCA Consultores.

PL 2350/2021

PL 1507/2021

PL 1628/2020

PL 2144/2020

PL 1482/2020

PL 1230/2021

PL 1353/2021

PL 11267/2018

PL 1374/2021*

PL 811/2021

PL 10203/2018

PL 198/2021

PL

Tabela 1 – Quadro síntese das iniciativas federais: Público-alvo e benefício concedido

5.2 Identificação da fonte de receita
Uma vez identificados o público-alvo e o benefício concedido – necessários para a
estimativa de gasto com a política pública pretendida – é preciso que estejam bem
definidas fontes de receitas que serão utilizadas para cobrir os gastos estimados com o
programa, de forma a garantir sua perenidade e previsibilidade.
Projetos que não tem público-alvo adequado ou benefício bem definido, não são
capazes de estimar o gasto da política pública e, portanto, ainda que apontem uma fonte
de receita, não há como assegurar que a fonte de receita será suficiente.
Dentre os Projetos de Lei analisados foram identificadas as seguintes fontes de receita:
o Tesouro Nacional, a Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),
Royalties de Petróleo, e dividendos da Petrobrás. Todas as fontes de receita previstas
para custear a política, com exceção da CIDE, são imprevisíveis e suscetíveis a
oscilações naturais no mercado de petróleo, a decisões da Petrobras e às condições
para leilões de exploração de recursos naturais.

Tabela 2 – Quadro síntese das iniciativas federais: Fonte de receita

PL

2. FONTE DE RECEITA

PL 198/2021

Custeado pelo Tesouro Nacional

PL 10203/2018

Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE)

PL 811/2021

Custeado pelo Tesouro Nacional

PL 1374/2021*
PL 11267/2018
PL 1353/2021

OBSERVAÇÕES LCA

Royalties; participação especial da União; e
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Combustíveis)
Não identifica fonte de recursos
Não identifica fonte de recursos

PL 1230/2021

Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Combustíveis)

PL 1482/2020

Não identifica fonte de recursos

Não há demonstração de que as receitas direcionadas à
política estão em consonância com as regras fiscais (e.g, Teto
de Gastos) e com a necessidade de acomodação da dívida
pública
Receita total com o tributo foi de R$2,2 bilhões em 2020 (a
preços de set/21), de forma que o montante pode ser
insuficiente para arcar com despesas da política, ensejando
aumento de alíquotas e aumento da carga tributária incidente
sobre combustíveis
Não há demonstração de que as receitas direcionadas à
política estão em consonância com as regras fiscais (e.g, Teto
de Gastos) e com a necessidade de acomodação da dívida
pública
Fontes de receita imprevisíveis

Receita total com o tributo foi de R$2,2 bilhões em 2020 (a
preços de set/21), de forma que o montante pode ser
insuficiente para arcar com despesas da política, ensejando
aumento de alíquotas e aumento da carga tributária incidente
sobre combustíveis
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PL 2144/2020

Custeado pelo Tesouro Nacional

PL 1628/2020

Não identifica fonte de recursos

Não há demonstração de que as receitas direcionadas à
política estão em consonância com as regras fiscais (e.g, Teto
de Gastos) e com a necessidade de acomodação da dívida
pública

Imprevisibilidade dos gastos (depende do valor do P-13). PL
estima despesas com o programa em R$ 758 milhões mensais
PL 1507/2021
ou 9,1 bilhões anuais que pode ser arcada com as fontes de
receita identificadas. Porém, dividendo é fonte instável de
receita.
Receita total com o tributo foi de R$2,2 bilhões em 2020 (a
Contribuição de Intervenção no Domínio preços de set/21), de forma que o montante pode ser
PL 2350/2021
Econômico (Cide-Combutíveis) e outros insuficiente para arcar com despesas da política, ensejando
aumento de alíquotas e aumento da carga tributária incidente
recursos orçamentários
sobre combustíveis
*Nota: PL 1374/2021 se refere ao projeto de lei apresentado. Para análise do texto sancionado, consultar seção 5.5, e,
para o texto completo, consultar o Anexo II.
Elaboração LCA Consultores.
Dividendos pagos ao Tesouro Nacional pela
Petrobrás; Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide-Combutíveis)

5.3 Mecanismos de acompanhamento e controle
Os projetos de lei analisados se dividem entre os que preveem conceder o benefício na
forma de transferência direta de renda, isto é, disponibilizando um determinado valor na
conta corrente dos beneficiários, e os que preveem a destinação específica do recurso,
ou seja, vinculando o benefício à aquisição de um bem específico, que no caso dos
projetos de lei analisados, é o GLP.
Do ponto de vista econômico, se o objetivo da política pública é reduzir a pobreza ou
complementar a renda das famílias, realizar a transferência direta de renda para que o
beneficiário possa escolher o melhor uso do recurso tende a ser mais benéfico para a
população do que a destinação específica, uma vez que o beneficiário tem informações
melhores sobre suas necessidades imediatas. No entanto, se o objetivo da política
pública é reduzir a pobreza energética, ou seja, melhorar a qualidade de vida das
famílias por meio da redução do uso da lenha para cocção, além dos aspectos
relacionados ao meio ambiente, prever a destinação específica do recurso tende
a ser mais efetivo. Essa distinção é ainda mais importante no atual cenário
socioeconômico brasileiro, no qual há queda no consumo de diversos itens essenciais
como a proteína e outros alimentos. Assim, as chances de que a ajuda monetária
oferecida pela política pública seja utilizada para fins diversos é elevada. Além disso, a
destinação específica permite a construção de mecanismos de acompanhamento e
controle da Política, de forma a possibilitar ajustes ao longo do tempo conforme os
resultados observados. A complementação de renda tem efeitos mais difusos e,
portanto, dificulta a associação dos resultados da Política em termos de redução da
pobreza energética. Portanto, com a destinação específica, o alvo de redução da
pobreza energética fica melhor delimitado, aumentando as chances de êxito da
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política pública intentada. Sendo assim, é de suma importância que o objetivo da
política pública seja bem definido, para que se possa adotar a forma mais eficiente de
destinar o recurso público, bem como desenhar mecanismos de acompanhamento e
controle eficientes, para verificar se os recursos públicos estão tendo a destinação
pretendida pela política pública.
O Box 5 apresenta a experiência internacional, que indica que entre os países
analisados que fazem política de redução de pobreza energética com o GLP, todos
usam a destinação específica.
Box 5 – Sobre a experiência internacional
No Peru utiliza-se um sistema de voucher destinado a compra subsidiada de GLP em agentes
revendedores específicos, a partir de código contido nas contas de energia residencial. Critérios
de elegibilidade consideram consumo mensal de energia elétrica, renda familiar e ano de
construção da residência, entre outros. Desde 2012, o programa alcançou 1,7 milhão de
domicílios, que utilizaram 60 milhões de vales.
A Colômbia dispõe de programa mais restrito, com alcance de 250 mil famílias. No momento da
compra do GLP o programa disponibiliza um desconto, mediante verificação por aplicativo de
celular. O revendedor é posteriormente restituído pelo governo pelo desconto oferecido.
El Salvador substituiu subsídios universais sobre o preço do GLP também por um programa
mais focalizado em famílias com baixo consumo energético, apurado pelo consumo de energia
elétrica, apesar de atingir 74% dos domicílios do país. Benefício ofertado é exclusivo para compra
de GLP e controle por meio eletrônico nos pontos de venda. O programa inclui treinamento para
revendedores e coleta de informações em tempo real, permitindo acompanhamento da política
e mitigando o risco de fraude.
Alguns países fora da América Latina também adotam políticas públicas para aumentar acesso
ao GLP. A Tailândia oferece subsídio para residências e pequenos negócios, identificando o
público elegível a partir do consumo de energia elétrica. A compra de GLP subsidiado é limitada
a 18kg por trimestre e precisa ser confirmada por SMS. Devido à complexidade das regras o
programa apresenta baixa adesão: apenas 400 mil beneficiários se registraram dentro de um
universo de 8 milhões elegíveis.
O programa desenhado pela Índia atinge uma parte maior da população. O subsídio é pago
diretamente ao comprador via depósito direto do valor em conta corrente. Devido ao limite alto
para elegibilidade, quase todas as faixas de consumo são reembolsadas. O governo optou
inclusive por implementar campanha para incentivar a desistência da utilização do reembolso,
conseguindo a adesão de 10 milhões de desistentes, do total de 248 milhões de beneficiários.
Por fim, a Indonésia aplica um benefício universal, válido para todos os compradores de GLP.
O programa representou em 2014 cerca de 2,8% do gasto público, mas apresenta problemas de
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focalização. Enquanto 3,8% dos gastos com subsídio alcançam as 20% famílias mais pobres,
aproximadamente 53,8% dos gastos com subsídio são apropriados pelas famílias 20% mais
ricas.
Fontes: International Institute For Sustainable Development, International Experiences With LPG Subsidy
Reform, GSI Report, 2016; Sindigás, Política de Incentivo ao Uso do GLP (Nota Técnica 011/2020)

Com base no exposto, é possível concluir que a forma de destinação do recurso
impacta o alvo e afeta o desenho e eficácia das medidas de acompanhamento e
controle que devem ser implementadas para o monitoramento constante sobre o
bom uso dos recursos públicos. Com a transferência direta de renda, é mais difícil
rastrear o uso do recurso, portanto, verificar uma relação de causa e efeito entre o
benefício concedido e a efetiva redução da lenha na matriz energética. Quando o
benefício tem a destinação específica, a eficácia da política no combate à pobreza
energética é maior, possibilitando mecanismos de acompanhamento e controle.
Neste modelo, pode-se fazer uso de tecnologias como cartão eletrônico entre outras,
que permitem identificar mais facilmente quais e quantas famílias usufruíram do
benefício concedido.
Isto posto, é importante ressaltar que mesmo a destinação específica não extingue
a necessidade de medidas de acompanhamento e controle. A própria experiência
internacional mencionada anteriormente indica que mesmo usando a destinação
específica, como no caso indiano, se o público-alvo é muito amplo e qualquer família
tem acesso ao benefício, pode-se perder a efetividade da política. Neste caso, caberia
às medidas de acompanhamento e controle permitir o diagnóstico de que a política não
tem tido a eficácia pretendida, de forma a indicar ao formulador de política pública que
há necessidade de medidas corretivas.
Sendo assim, para garantir a eficácia de uma política pública é essencial que os
regramentos prevejam mecanismos de acompanhamento e controle, que permitam de
forma recorrente identificar se os objetivos propostos vêm sendo atingidos, e que
coíbam práticas fraudulentas que desviem o recuso público de sua finalidade. No atual
cenário de restrição fiscal brasileiro, garantir o uso eficiente do recurso público é ainda
mais essencial.
Dentre os projetos analisados, a maioria não institui quaisquer mecanismos de
acompanhamento e controle, com exceção do PL 811/21 e o PL 1230/21, que preveem
a formação de “comissão de acompanhamento e controle”, a ser regulamentada por
Decreto Executivo. A criação dessa instância de controle pode ser benéfica para
entender potenciais impactos negativos do programa sobre o mercado e verificar a
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eficácia das medidas desenhadas na transição dos combustíveis sólidos para outros de
maior qualidade, objetivo da política pública. No entanto, apenas a previsão genérica
sobre a criação de comissão de avaliação não é suficiente, mas é necessário também
que sejam previstos meios e critérios de atuação que permitam a consecução dos
objetivos da política.

5.4 Presença de medidas intervencionistas diretas
Para que uma política pública tenha o maior benefício líquido para a sociedade, é
preciso limitar o impacto sobre a organização do mercado. Conforme apresentado na
Seção 4, o mercado de GLP apresenta capilaridade em todo o Brasil, sem indícios de
problemas estruturais que apontem para falhas de mercado que devem ser mitigadas
por meio de ações específicas. Sendo assim, PLs que criam condições para substituição
da utilização de lenha por GLP, mas sem causar impacto sobre preços relativos e sobre
incentivos dos agentes que atuam nos diversos elos da cadeia produtiva, têm maior
potencial de resultar em benefícios para a sociedade.
Dentro desse contexto, alguns projetos fogem dessas diretrizes ao tabelarem o preço
do GLP, caso do PL 2144/20, do PL 1628/20 e do PL 1482/20. O controle de preços em
qualquer etapa da cadeia produtiva, seja na forma de limitação de margens de lucro ou
tabelamento, gera desincentivo para a atuação de agentes privados no setor. Com isso,
essas medidas podem afastar empresas que atuam no mercado, limitando a oferta de
GLP no país. Isso pode gerar desabastecimento, pressão para aumento de preços e,
caso o Estado precise contornar esse problema por meio de atuação direta, aumento
dos gastos públicos.
Por sua vez, o PL 11267/2018, além de propor alterações no regime tributário do setor,
determina desconto no preço do GLP a ser arcado pelos revendedores, que o
aproveitarão na forma de crédito na compra das distribuidoras; ao mesmo tempo em
que define que distribuidoras utilizarão o desconto na compra de matéria prima da
Petrobrás. Esta proposta apresenta um sistema complexo com criação de diversos
custos de transação, especialmente por causa da criação de defasagens temporais
entre custos e receitas que podem dificultar ou até mesmo inviabilizar o modelo de
negócio dos agentes econômicos envolvidos no setor, ficando, em última instância, a
cargo de agentes privados o custo de uma política pública.
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5.5 Sobre o programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PL
14.237/2021)
Em 19 de novembro foi sancionada a Lei Federal nº 14.237/2021, que institui o Auxílio
Gás dos Brasileiros. Em 2 de dezembro foi promulgado o regulamento do programa, na
forma do Decreto 10.881/2021. O texto completo destas legislações está no Anexo II.
Em relação ao objetivo, a Lei estabelece que o programa é destinado a “mitigar o efeito
do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) sobre o orçamento das famílias de baixa
renda” e o Decreto estabelece que os pagamentos se darão com objetivo de contribuir
com a segurança alimentar51.
Portanto, entende-se que que a redução do uso da lenha não é o foco do programa
Auxílio Gás dos Brasileiros. Em outras palavras, trata-se de uma política cujo foco
não é o combate à pobreza energética, mas sim complementar a renda das famílias.
O público-alvo do programa são as famílias de baixa renda do Cadastro Único e renda
per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo (nacional) inscritas no Cadastro
Único para Programas Sociais (CadÚnico), ou aquelas em que convivem no mesmo
domicílio com pessoa que receba o benefício de prestação continuada da assistência
social (BPC).
O benefício concedido consistirá em valor monetário de 50% da média do preço
nacional de referência do P-13, levantado pela ANP para os seis meses anteriores, a
cada bimestre, por família. Estimativa da LCA é que o custo da política, considerando
o público-alvo de 24 milhões de famílias que atendem aos critérios de elegibilidade e o
preço nacional do P-13 nos seis meses compreendidos entre maio e outubro de 2021 –
equivalente a R$ 92,73 – levaria a uma despesa anual de R$ 6,7 bilhões.
Cabe ressaltar que existe a previsão de transferência de recursos para compensar
a CIDE-Combustível cobrada “sobre o GLP de 13kg” – que atualmente tem alíquota
zero estabelecida pelo Decreto 5060/2004 – para famílias que integram programas de
Pelo artigo 3º da Lei 11.346/2006, que institui o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional
– SISAN, define-se se segurança alimentar e nutricional como a: realização do direito de todos
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares
promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,
econômica
e
socialmente
sustentáveis.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm>.
Acesso
em
08/12/2021.
51
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transferência de renda permanente do governo e que não fazem parte do Auxílio Gás
do Brasileiro. Esse dispositivo somente terá algum efeito caso se proceda a elevação
da alíquota da CIDE incidente sobre o GLP. Porém, isso pressionaria ainda mais o preço
do GLP para toda a sociedade, inclusive para as famílias que de fato integram o
programa, o que vai de encontro ao problema que a lei se propõe a enfrentar e a
importante diretriz de política pública que é ter uma identificação criteriosa de públicoalvo.
No que tange a identificação das fontes de receitas para financiar especificamente
o Auxílio Gás dos Brasileiros, a Lei menciona: os dividendos pagos pela Petrobras
à União; bônus de assinatura e royalties devidos à União em função da produção
de petróleo no regime de partilha e concessão; as receitas de comercialização de
petróleo gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos destinadas à União; e outros
recursos previstos no orçamento da União. Entende-se que estas fontes de receitas
previstas para custear a política, são imprevisíveis e suscetíveis a oscilações naturais
no mercado de petróleo e gás, a decisões da Petrobras e às condições para leilões de
exploração de recursos naturais. Sendo assim, não é possível afirmar que o
programa defina fonte estável de custeio.
O benefício será concedido na forma de transferência de renda, sem que seja
necessária a prestação de contas pelos beneficiários. Ainda que este auxílio atinja as
famílias que fazem uso da lenha, haja vista a definição do público-alvo adotada, a
transferência direta de renda em detrimento da destinação específica reduz as
chances de que a política leve a uma redução da pobreza energética.
Os mecanismos de acompanhamento e controle do programa estão relacionados ao
monitoramento dos pagamentos, das informações cadastrais e da revisão da
elegibilidade das famílias, que ficam a cargo do Ministério da Cidadania e da Caixa
Econômica Federal. Tendo em vista que programa terá prazo de 5 anos, ou seja, que
não se trata de um programa emergencial, é necessário que seja feita avaliação
recorrente do mesmo para que seja possível identificar a sua efetividade. No entanto,
não há no Auxílio Gás dos Brasileiros mecanismos previstos na Lei ou Decreto que
obrigam o acompanhamento da eficiência da política.
Por fim, cabe ressaltar que o escalonamento dos beneficiários, de forma alinhada com
as dotações orçamentárias existentes é um importante avanço do projeto aprovado
quando comparado com os demais projetos de leis analisados neste estudo. Tendo em
vista a grande quantidade de famílias e a vinculação do benefício ao preço do GLP há
Parecer LCA – p.56
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elevado grau de incerteza quanto ao custo do programa Auxílio Gás do Brasileiro e,
sendo assim, permitir que o Executivo dimensione o programa com base nas condições
orçamentárias é essencial para a responsabilidade fiscal.
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Considerações Finais
Reduzir o uso da lenha para cocção, ou seja, reduzir a pobreza energética, é um
importante tema de política pública, tendo em vista as externalidades negativas que
esse combustível gera na saúde da população, notadamente a de baixa renda, além de
prejuízos ambientais. A série histórica do Balanço Energético Nacional (BEN) da
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostra que desde 2011 a lenha representa em
torno de 26% do consumo energético das famílias, ou seja, este não é um problema
recente derivado de choques como a pandemia da COVID-19, nem o atual patamar
(26,1%) difere de forma expressiva do histórico recente.
O combustível a ser eleito para combater a pobreza energética também deve ser alvo
de análise para a política intentada, sendo revalidada ao longo do tempo, conforme o
interesse público. Entre as opções atuais, o GLP reúne características que o tornam o
candidato com maior viabilidade para deslocar a lenha da matriz energética. A elevada
capilaridade do GLP é um fator estratégico relevante em favor do combustível, dadas
as dimensões continentais do país, bem como a presença de equipamentos nos
domicílios aptos ao uso do GLP. A PNAD – Contínua (2019) aponta que o GLP está
presente em 91,1% dos domicílios brasileiros. Em relação ao perfil de renda, o GLP é
amplamente consumido por famílias de baixa renda, por vezes conjugado com a lenha.
Dados da PNAD Contínua (2019) apontam que das 19,3% das famílias que usam lenha
para cocção de alimentos, cerca de 92,2% também indicaram utilizar o GLP, enquanto
apenas 1,2% fazem uso conjugado da lenha com Gás Natural, por exemplo.
Recentemente foi aprovado o programa Auxílio Gás dos Brasileiros, que Segundo a Lei
Federal nº 14.237/2021, é destinado a “mitigar o efeito do preço do gás liquefeito de
petróleo (GLP) sobre o orçamento das famílias de baixa renda”. Pelo Decreto
10.881/2021 que o regulamenta, o benefício (transferência de renda no valor de 50% do
preço do GLP nos últimos 6 meses, a cada bimestre, por família) visa contribuir com a
segurança alimentar dos beneficiários. Assim, não se trata de um programa cujo
objetivo principal seja a redução da pobreza energética, ou seja, a substituição da
lenha pelo GLP. A motivação do projeto está relacionada a recompor a renda das
famílias e, para tanto, realiza-se a transferência direta de renda sem necessidade de
prestação de contas pelo beneficiário. Caso se tratasse de política voltada ao
enfrentamento à pobreza energética, seria necessário estabelecer mecanismos que
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garantissem a destinação específica dos recursos empregados na execução da política
pública à aquisição de energéticos.
Mesmo embora o combate à pobreza energética ainda careça de uma abordagem
específica por parte do Estado, é importante destacar alguns aspectos negativos e
outros positivos do Auxílio Gás do Brasileiro. Entre os aspectos negativos, destaca-se
a escolha de fontes de receita não estáveis e a imprevisibilidade do custo da política,
dado que o benefício é vinculado ao preço do GLP, que oscila de acordo com os preços
internacionais. Entre os positivos, destaca-se a escolha do público-alvo, que ficará
restrito às famílias de baixa renda, e a previsão de escalonamento do número de
beneficiários com base nos recursos orçamentários disponíveis, em observância ao
cenário atual de forte restrição fiscal.
A escolha do Estado por uma política que tem como mira a recomposição da renda das
famílias traz consigo riscos relacionados a medidas intervencionistas adicionais para
reduzir o preço do GLP, uma vez que quanto menor o preço, maior o alcance da política
a um mesmo nível de gastos públicos As alternativas analisadas neste estudo (fim da
marca, venda fracionada, controle de oscilação e nível de preços, subsídios cruzados e
eliminação das etapas de distribuição e revenda) apresentam fortes riscos de
desestruturação do setor de GLP. A análise feita no presente estudo afasta a presença
de falhas de mercado que careçam de atuação específica para favorecer condições de
barateamento do GLP: o produto tem elevada capilaridade, sendo utilizado por mais de
90% das famílias, com acirramento competitivo assegurado pelo próprio regramento do
setor com o instituto da portabilidade irrestrita (de marca e capacidade das embalagens).
Sendo assim, estas medidas não apresentam relação de custo-benefício positiva para
a sociedade, abrindo espaço para aumento de informalidades, risco à segurança e
restrição de oferta dada a ameaça à viabilidade econômica da atividade, efeitos que
pressionam o preço para cima, indo na contramão do desejado pela sociedade
brasileira.

Cláudia Viegas
Diretora de Regulação Econômica e
Políticas Públicas

Fernando Malateaux Sakon
Gerente de Projetos
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Subsídio de 25% em relação ao preço
internacional
R$ 30 mensais

Indefinido – cabe ao Executivo

PL 10203/2018

PL 1374/2021*

2/3 do valor do botijão por mês

Um botijão por mês ou preço tabelado
de R$ 40,00
Um botijão por mês ou preço máximo
de R$ 50,00

Um botijão por mês ou preço tabelado
de R$ 30,00
Valor de um botijão, bimestralmente

PL 1230/2021

PL 1482/2020

PL 1628/2020

Sim

Sim

Sim

Parcial, parte do
benefício pode ser
usufruído por toda a
sociedade

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

2. IDENTIFICA
FONTE DE
RECEITA?

*Nota: PL 1374/2021 se refere ao projeto de lei apresentado. Para análise do texto sancionado, consultar seção 5.5, e, para o texto completo, consultar o Anexo II.
Elaboração LCA Consultores

PL 2350/2021

PL 1507/2021

Subsídio de 40% do valor do botijão,
bimestralmente

R$ 50,00 mensais

PL 1353/2021

PL 2144/2020

Indefinido – cabe ao Executivo

PL 11267/2018

PL 811/2021

Preço de R$ 35,00 na compra

BENEFÍCIO

PL 198/2021

PL

1.2
IDENTIFICAÇÃO DE
PÚBLICO-ALVO É
ADEQUADA?

1.1
TEM IDENTIFICAÇÃO
DE PÚBLICO-ALVO?

Anexo I: Quadro síntese das iniciativas federais
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Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

2.1FONTE DE
RECEITA É
ADEQUADA?

Anexo II: Lei nº 14.237, de 19 de novembro
de 2021 (Proposição Originária PL
1.374/2021) e Decreto nº 10.881/2021
LEI Nº 14.237, DE 19 DE NOVEMBRO DE 202152

Institui o auxílio Gás dos
Brasileiros; e altera a Lei nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o auxílio Gás dos Brasileiros, destinado a mitigar o efeito do
preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) sobre o orçamento das famílias de baixa renda.
Art. 2º Poderão ser beneficiadas pelo auxílio Gás dos Brasileiros, na forma do
regulamento, as famílias:
I - inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo
federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional;
ou
II - que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba
o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 1º O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas
de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.
§ 2º O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de famílias beneficiárias
com as dotações orçamentárias existentes para o pagamento do auxílio.
Art. 3ºAs famílias beneficiadas pelo auxílio Gás dos Brasileiros terão direito, a cada
bimestre, a um valor monetário correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg (treze quilogramas) de
GLP, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos 6 (seis) meses anteriores, conforme
definição em regulamento.
Parágrafo único. O pagamento do benefício previsto nesta Lei será feito
preferencialmente à mulher responsável pela família, na forma do regulamento.
Art. 4º São fontes de recursos do auxílio Gás dos Brasileiros:
I - os dividendos pagos pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) à União;
II - os bônus de assinatura previstos nos:
Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.237-de-19-de-novembro-de2021-360896474>. Acesso em 16/12/2021.
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a) inciso I do caput do art. 45 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e
ressalvadas:

b) inciso II do caput do art. 42 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,

1. as parcelas eventualmente destinadas, na forma do inciso I do caput do art. 7º
da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e
Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA); e
2. a parcela transferida pela União, na forma do art. 1º da Lei nº 13.885, de 17 de
outubro de 2019, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
III - a parcela referente à União do valor dos royalties, conforme disposto no art.
42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010;
IV - a receita advinda da comercialização de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos destinados à União, de que trata o art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010; e
V - outros recursos previstos no orçamento fiscal da União.
Art. 5º O art. 1º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 1º ..................................................................................................................
§ 1º .......................................................................................................................
.....
e do gás;

...................................................................................................................................
II - financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo
III - financiamento de programas de infraestrutura de transportes; e

IV - financiamento do auxílio destinado a mitigar o efeito do preço do gás liquefeito
de petróleo sobre o orçamento das famílias de baixa renda.
(NR)

................................................................................................................................"

Art. 6º O Poder Executivo compensará, por meio de transferência de renda, o valor
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre os botijões de 13
kg (treze quilogramas) de GLP às famílias de baixa renda beneficiárias de programa de
transferência de renda de caráter permanente do governo federal que não sejam beneficiárias
do auxílio Gás dos Brasileiros.
Art. 7º O Poder Executivo determinará a organização, a operacionalização e a
governança do auxílio Gás dos Brasileiros, utilizando, no que couber, a estrutura do Programa
Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, ou outros programas similares
que o substituírem.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por 5 (cinco)
anos, produzindo efeitos desde a abertura dos créditos orçamentários necessários à sua
execução.
Brasília, 19 de novembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Bento Albuquerque
João Inácio Ribeiro Roma Neto
****
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DECRETO Nº 10.881, DE 2 DE DEZEMBRO DE 202153
Regulamenta o Programa Auxílio
Gás dos Brasileiros, instituído
pela Lei nº 14.237, de 19 de
novembro de 2021.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84,caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº
14.237, de 19 de novembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, instituído
pela Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021.
Parágrafo único. A execução do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros observará o
disposto neste Decreto e em atos editados pelo Ministro de Estado da Cidadania.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Compete ao Ministério da Cidadania a gestão e a execução do Programa
Auxílio Gás dos Brasileiros.
§ 1º Compete ao Ministério da Cidadania a gestão e o implemento dos benefícios
do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, respeitados os procedimentos previstos em atos
editados pelo Ministro de Estado da Cidadania.
§ 2º Observado o disposto no art. 38-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o Ministério da Justiça e Segurança Pública adotará
as medidas necessárias para o estabelecimento e o compartilhamento de base de dados de
mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas
protetivas de urgência.
§ 3º O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibilizará
informações e prestará auxílio para o estabelecimento da base de dados a que se refere o § 2º.
CAPÍTULO II
DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
AUXÍLIO GÁS DOS BRASILEIROS
Seção I
Da gestão de benefícios e do ingresso de famílias no Programa Auxílio Gás
dos Brasileiros
Art. 3º A gestão dos benefícios do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros
compreende as etapas necessárias à transferência continuada dos valores referentes aos
benefícios financeiros previstos na Lei nº 14.237, de 2021, desde o ingresso das famílias até o
seu desligamento, e abrange os seguintes procedimentos:
I - habilitação e seleção de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico para a concessão dos benefícios financeiros relativos
ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros;

53 Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.881-de-2-de-dezembro-de2021-364261567>. Acesso em 16/12/2021.
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II - habilitação e seleção de famílias que tenham entre seus membros residentes,
no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social,
nos termos do disposto nos art. 20 e art. 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para a
concessão dos benefícios financeiros relativos ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros;
III - administração dos benefícios, com vistas ao cumprimento da legislação relativa
à implementação, à continuidade dos pagamentos e ao controle da situação dos benefícios
financeiros;
IV - monitoramento do ingresso das famílias no Programa Auxílio Gás dos
Brasileiros, com a emissão de notificação sobre a concessão de benefício ao seu titular; e
V - acompanhamento da rede de canais de pagamento disponibilizados às famílias
beneficiárias durante o período de pagamento, das formas de saque utilizadas e da qualidade
dos serviços prestados.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Cidadania editará ato a fim de estabelecer
demais normas necessárias à gestão de benefícios do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.
Art. 4º O ingresso e a permanência das famílias no Programa Auxílio Gás dos
Brasileiros ocorrerão na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da Cidadania,
conforme os critérios de elegibilidade do Programa:
I - após o registro dos integrantes no CadÚnico, por meio da apresentação de
dados cadastrais atualizados e qualificados pelo gestor; ou
II - após homologação, pelo gestor do benefício de prestação continuada da
assistência social, de que haja membro residente no mesmo domicílio beneficiário do referido
benefício de assistência social, nos termos do disposto nos art. 20 e art. 21 da Lei nº 8.742, de
1993.
Parágrafo único. Na hipótese de haver dados inconsistentes, até que as
inconsistências identificadas sejam sanadas, as famílias a que os dados se referem poderão ser
impedidas de ingressar no Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.
Art. 5º São elegíveis ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros:
I - todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per
capita menor ou igual a meio salário-mínimo, inclusive as famílias beneficiárias de programas
de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo; e
II - as famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio
quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos do disposto
nos art. 20 e art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, que estejam ou não inscritas no CadÚnico.
§ 1º Para fins de concessão do benefício financeiro do Programa Auxílio Gás dos
Brasileiros, serão ordenadas, de acordo com os seguintes critérios, sucessivamente, as famílias
elegíveis:
anteriores;

I - cujo registro do CadÚnico tenha sido atualizado nos vinte e quatro meses
II - com menor renda per capita;
III - com maior quantidade de membros na família;
IV - beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; e

V - com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da
averiguação, quando disponíveis.
§ 2º Com o estabelecimento e o compartilhamento da base de dados a que se
refere o § 2º do art. 2º, serão priorizadas, para os fins de concessão do benefício financeiro do
Programa Auxílio Gás dos Brasileiros e em precedência aos demais critérios previstos no § 1º,
as famílias elegíveis com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o
monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

70

Parecer LCA – p.65

Seção II
Dos benefícios financeiros
Art. 6º O benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros será pago no limite de
um benefício por família beneficiária, de forma bimestral, no valor de cinquenta por cento da
média do preço nacional de referência do botijão de treze quilogramas de gás liquefeito de
petróleo.
§ 1º Para as famílias inscritas no CadÚnico, o pagamento do benefício será feito
ao responsável familiar, preferencialmente à mulher, a qual será previamente indicada no
CadÚnico.
§ 2º Para os casos de famílias não inscritas no CadÚnico com beneficiários do
benefício de prestação continuada da assistência social, o pagamento será feito ao titular do
benefício assistencial ou ao seu responsável legal.
§ 3º A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis publicará em
seu sítio eletrônico, mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses
anteriores referente ao preço nacional do botijão de treze quilogramas de gás liquefeito de
petróleo ao consumidor final, de acordo com o Sistema de Levantamento de Preços ou com outra
fonte que venha a substituí-la.
Art. 7º O benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros será pago às famílias
elegíveis selecionadas com vistas a contribuir para a segurança alimentar, de modo a não ser
necessária a prestação de contas da família pelo uso do recurso transferido.
Art. 8º Para fins de cálculo da renda familiar mensal de que trata o inciso I
do caput do art. 2º da Lei nº 14.237, de 2021, não serão computados como renda os benefícios
financeiros concedidos pelo Programa Auxílio Brasil.
Parágrafo único. Os valores transferidos às famílias beneficiárias do Programa
Auxílio Gás dos Brasileiros não serão considerados como renda no âmbito do CadÚnico.
Seção III
Do pagamento dos benefícios financeiros
Art. 9º Ato do Ministro de Estado da Cidadania regulamentará a operacionalização
do pagamento de benefícios financeiros do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros,
especialmente:
I - a divulgação do calendário de pagamento; e
II - os procedimentos relativos aos meios de pagamento para saque dos benefícios
financeiros, observado o disposto na regulamentação bancária.
Parágrafo único. O pagamento das parcelas do Programa Auxílio Gás dos
Brasileiros não deverá ultrapassar o período de sessenta dias de intervalo.
Art. 10. A inclusão de família no Programa Auxílio Gás dos Brasileiros produzirá os
seguintes efeitos, quanto ao pagamento dos benefícios financeiros e à comunicação à família
beneficiária:
I - registro dos benefícios financeiros em sistema eletrônico, com base nas
informações constantes do CadÚnico e nos bancos de dados do benefício de prestação
continuada da assistência social; e
II - emissão de notificação da concessão do benefício financeiro à família por meio
estabelecido em ato editado pelo Ministro de Estado da Cidadania.
Art. 11. O pagamento do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros poderá ser
acumulado com outros benefícios, auxílios e bolsas do Programa Auxílio Brasil.
Seção IV
Da administração dos benefícios financeiros
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Art. 12. As famílias atendidas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros
permanecerão com os benefícios liberados bimestralmente para pagamento, exceto nas
hipóteses de bloqueio, de suspensão ou de cancelamento dos benefícios.
Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Cidadania disporá sobre as
hipóteses de bloqueio, de suspensão ou de cancelamento do benefício do Programa Auxílio Gás
dos Brasileiros.
Art. 13. Para fins de recebimento dos benefícios financeiros do Programa Auxílio
Gás dos Brasileiros, a revisão cadastral e de elegibilidade das famílias beneficiárias será
realizada na forma estabelecida por meio de ato do Ministro de Estado da Cidadania.
Parágrafo único. A revisão de elegibilidade de que trata o caput poderá ser
realizada bimestralmente, na forma estabelecida por meio de ato do Ministro de Estado da
Cidadania.
Seção V
Do agente operador
Art. 14. Compete à Caixa Econômica Federal a função de agente operador do
Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, nas condições estabelecidas em contrato.
§ 1º O agente operador, com a anuência do Governo federal, poderá subcontratar
instituição financeira para a realização do pagamento dos benefícios previstos neste Decreto.
§ 2º Os contratos vigentes para a operacionalização do Programa Auxílio Brasil
poderão orientar os serviços prestados pelo agente operador no âmbito do Programa Auxílio Gás
dos Brasileiros e poderão ser aditivados com o objetivo de garantir a continuidade das
transferências financeiras às famílias.
§ 3º O agente operador poderá:
I - fornecer a infraestrutura necessária à organização e à manutenção das
informações cadastrais das famílias público-alvo do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros;
II - fornecer infraestrutura necessária à organização e à manutenção de sistema de
gestão de benefícios;
III - fornecer serviços para a implementação do Programa Auxílio Gás dos
Brasileiros, a gestão de benefícios e a geração da folha de pagamento; e
IV - elaborar relatórios e fornecer as bases de dados necessários ao
acompanhamento, ao controle, à avaliação e à fiscalização da execução do Programa Auxílio
Gás dos Brasileiros.
Art. 15. As despesas decorrentes dos procedimentos necessários à execução do
disposto no art. 14 correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da
Cidadania e aos encargos financeiros da União do Ministério da Economia.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 16. A concessão do benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros tem
caráter temporário, pessoal e intransferível e não gera direito adquirido.
Art. 17. A concessão preferencial do auxílio gás a que se refere o § 2º do art. 5º
será realizada a partir do acesso a informações constantes de banco de dados mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça.
Art. 18. Para fins de implantação do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros,
excepcionalmente nos primeiros noventa dias, na concessão do benefício financeiro do
Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, serão ordenadas, de acordo com os seguintes critérios,
sucessivamente, as famílias elegíveis:
I - beneficiárias do Programa Auxílio Brasil;
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II - com menor renda per capita; e
III - com maior quantidade de membros na família.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
João Inácio Ribeiro Roma Neto
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Uso de lenha no México também impacta na força da mulher mexicana no mercado de
trabalho
Para finalizar a nossa trilogia de artigos sobre o uso da lenha na América Latina, analisaremos como
México, um dos países com grande número de estudos publicados sobre o tema, lida com os impactos
da lenha na população e na saúde pública. As publicações foram consolidadas e estudadas pelo
"Levantamento de estudos científicos sobre o uso de lenha na América Latina", da Professora Dra.
Adriana Gioda, Coordenadora do Laboratório de Química Atmosférica (LQA) da PUC-RJ. Além desses
países, a pesquisadora aborda ainda, de forma geral, como os combustíveis de biomassa sólida, como
a lenha, são menos eficazes como fontes de geração de energia em comparação com combustíveis
modernos, como o gás liquefeito de petróleo (GLP) ou a eletricidade. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), cerca de 3,8 milhões de mortes, ao ano, ocorrem devido a poluição do ar doméstico,
causada pelo uso de lenha em tarefas domésticas.
Em um dos estudos analisados, pesquisadores mexicanos buscaram determinar se a exposição à
queima da lenha causa problemas respiratórios e sua relação com os impactos na força de trabalho.
Estudiosos do Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e de Estudios
Económicos encontraram resultados que apontaram que as mulheres sofrem mais com problemas
respiratórios por cozinharem com mais frequência e, consequentemente, ficarem mais expostas à
poluição interna. Essas mulheres, por terem maior propensão a problemas de saúde, têm menor
participação no mercado de trabalho. De forma geral, a lenha impacta não somente a saúde e bemestar, mas também na geração de renda dessas famílias que, com menos pessoas trabalhando, veem
crescer o risco iminente do empobrecimento. De acordo com o estudo, os homens, por outro lado,
praticamente não tiveram sintomas.
Além disso, em outro levantamento, feito pela Universidad Nacional Autónoma de México, sobre os
padrões de uso doméstico de lenha no México de 1960 até 2019 (Serrano-Medrano et al, 2019), foi
previsto um cenário para 2030. Nessa pesquisa, foi considerada a evolução provável do uso futuro de
lenha de acordo com diferentes variáveis sociodemográficas e tecnológicas junto aos impactos
ambientais esperados. Apesar do país ter passado de importador a exportador1 de petróleo no período
histórico analisado e, com isso, intensificado o uso de GLP no setor residencial, não houve declínio no
uso de lenha, como seria esperado no modelo de transição de energia. Curiosamente, o uso de lenha
permaneceu praticamente constante por mais de 40 anos.
No entanto, os números mostram uma leve queda ao longo dos anos. Os dados analisados apontam
que, para o ano de 2030, é estimado uma queda do uso da lenha em torno de 5% comparada com
2020. Outro estudo interessante realizado no país, foi a comparação da exposição de mulheres
saudáveis fumantes e expostas a queima de lenha. A exposição crônica à queima de lenha induziu
alterações distintas de citocinas inflamatórias sistêmicas em comparação com fumantes em mulheres
saudáveis, ou seja, a poluição causada pela queima de lenha afeta de forma diferente o organismo
quando comparada com a de cigarro.
1

Hoje em dia o país é importador de derivados de petróleo, inclusive do GLP.
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Como vimos ao longo das análises feitas no decorrer dos três artigos publicados, é alarmante o risco
do uso da lenha para a sociedade como um todo e está fortemente associado à pobreza, falta de acesso
a combustíveis limpos e disponibilidade de biomassa em algumas regiões. Por fim, vale ressaltar que
na América Latina, 15 % da população usa combustíveis sólidos para cozinhar e aquecer. No México,
4,1 milhões de domicílios (15 %) usam lenha, correspondendo a exposição de aproximadamente 19
milhões de pessoas. No Chile, mais de 10 milhões de pessoas estão expostas a concentrações de
material particulado (PM2.5 - PM10) acima dos níveis aceitáveis. A principal fonte de emissões nas
cidades do sul é o uso extensivo de lenha no setor residencial para cozinhar e aquecer. Já no Peru, por
exemplo, 34 % da população, aproximadamente 11 milhões de pessoas faz uso de lenha e,
consequentemente, está exposta aos poluentes gerados.

Diego Ciufici N. Alves
Diretor Executivo
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A lenha está altamente presente na matriz energética do Chile: como podemos
entender essa tradição?
Em um momento onde a sustentabilidade clama por energia limpa, captura de carbono, meta de redução de
emissão de gases de efeito estufa (GEE), entre outros, nem todos os países falam a língua do meio ambiente.
Através do estudo "Levantamento de estudos científicos sobre o uso de lenha na América Latina", da
Professora Dra. Adriana Gioda, Coordenadora do Laboratório de Química Atmosférica (LQA) da PUC-RJ,
entenderemos um pouco mais sobre o que faz com que alguns países ainda mantenham a tradição de utilizar
combustíveis sólidos em suas residências.
O estudo da pesquisadora destaca que os combustíveis de biomassa sólida, como a lenha, são menos ineficazes
para a geração de energia em comparação com combustíveis modernos, como o gás liquefeito de petróleo
(GLP) ou a eletricidade e, por isso, necessitam de uma quantidade maior a ser usada. Com isso, aumentam
também todas as substâncias que são queimadas no processo de combustão, como muitos poluentes, alguns
tóxicos, como monóxido de carbono (CO) e partículas de diferentes tamanhos, que podem causar doenças
cardiovasculares e respiratórias. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), provocam cerca
de 3,8 milhões de mortes ao ano devido a poluição do ar doméstico, causada por nossas tarefas domésticas.
Dentre os países analisados pela Dra. Gioda e que constituem a América Latina, o Chile é um dos que mais se
destacam, principalmente, na quantidade de material publicado sobre essa temática. Além dos danos
ambientais, o uso da lenha também causa danos sociais e de saúde. Em sua pesquisa, Gioda se deparou com
um estudo realizado por pesquisadores de Universidade do Chile, com outras instituições parceiras, que
buscou elucidar se a queima de carvão e lenha estava relacionada com as internações hospitalares e
mortalidade no Chile, em 2015 (Paredes et al., 2020). De acordo com os estudiosos, o consumo médio de
energia nas residências corresponde a 39,6 % para a queima de lenha, 31,4 % para GLP e 25,7 % para energia
elétrica. Muitas cidades chilenas são altamente poluídas com material particulado (MP) devido à combustão
da lenha e o clima frio, especialmente nas regiões ao sul.
Este estudo examinou ainda a mortalidade total, respiratória e cardiovascular por idade e sexo, bem como as
taxas de hospitalização total e respiratória em 139 municípios no Chile, e a relação desses resultados de saúde
com a porcentagem de famílias que usam lenha e carvão para cozinhar e aquecer. Os resultados mostraram
que, em média, 16% dos domicílios usavam lenha/carvão para cozinhar, 52% para aquecer o domicílio e 7%
para aquecer água. A análise dos dados indicou uma relação entre a combustão residencial de carvão/lenha e
hospitalizações e mortes por doenças respiratória, principalmente na região sul do Chile, onde predomina o
uso de combustível sólido. No entanto, essa relação não foi encontrada nas demais zonas geográficas do país.
Na zona norte, por exemplo, a prevalência de carvão/lenha era baixa, provavelmente devido às condições
climáticas mais quentes e, portanto, uma menor demanda por aquecimento doméstico. Estudos prévios da
Universidade do Chile estimaram o número de mortes prematuras em, aproximadamente, 4 mil a cada ano.
Já na área social, um outro estudo foi realizado por pesquisadores da Universidad de La Frontera, Chile, para
avaliar se a exposição à poluição do ar exterior está associada ao absenteísmo escolar (Hofflinger e Boso,2021).
Como já vimos anteriormente, devido ao uso generalizado de lenha como combustível para aquecimento e
cocção, a poluição do ar é um problema grave no sul do Chile e as crianças devido ao seu pequeno tamanho,
altas taxas metabólicas e sistemas corporais em desenvolvimento, são altamente suscetíveis aos efeitos da
poluição do ar.
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Neste estudo, consultado pela pesquisadora, foi analisado como as faltas escolares estão associadas à poluição
em uma amostra de 5 mil crianças de nove anos matriculadas em 25 escolas em cinco cidades de porte médio
no sul do Chile. Os resultados sugerem que, à medida que a poluição do ar piora – aumenta -, os alunos de
famílias de renda média e alta também têm probabilidade de faltar às aulas. Isso mostra que o uso da lenha
se trata de uma questão cultural e não está apenas relacionada ao nível de renda. Em três das cidades
estudadas, as crianças podem ser expostas à poluição do ar em concentrações mais altas do que os padrões
internacionais em 85% dos dias durante o outono e inverno. Embora o uso de lenha seja difundido em todos
os estratos sociais, a baixa qualidade dos fogões e do isolamento térmico são fatores que contribuem, ainda
mais, para que as famílias mais vulneráveis sejam afetadas em maior proporção. (Hofflinger e Boso, 2021).
O país como um todo sofre com o uso desse tipo de combustão. Na área financeira e econômica, os custos
estimados com saúde associados à queima de lenha e emissões de material particulado estão entre US$ 270 e
US$ 364 milhões/ano.
Os impactos são muitos e em vários setores da economia chilena. Entretanto, o desafio, além da
conscientização ambiental, esbarra na tradição cultural, algo muito difícil de se mudar com a rapidez
necessária. No entanto, os governantes chilenos já estão se movimentando para que o futuro seja diferente,
já que o Chile é um dos países signatários do Compromisso Global de Metano, que prevê um esforço global
para reduzir em 30% as emissões de metano até 2030 em relação aos níveis de 2020.

Diego Ciufici N. Alves
Diretor Executivo
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APRESENTAÇÃO

Combater a pobreza energética
é questão de saúde pública
Nos períodos de crise econômica
e redução da renda, uma parcela significativa das camadas sociais menos
favorecidas, que já convive com fortes limitações orçamentárias, perde o
acesso ao GLP, um bem essencial à
qualidade de vida e ao bem-estar das
famílias. A pobreza energética tem entre uma de suas faces a substituição
do gás de cozinha por combustíveis
inapropriados para a cocção, entre
eles a lenha “catada”, como restos de
madeira, caixotes, gravetos.
O uso da lenha e de outros combustíveis perigosos para o preparo
de refeições gera riscos de acidentes
domésticos e uma gama imensurável
de problemas à saúde. A queima da
lenha provoca uma fumaça altamente tóxica que pode causar doenças
cardíacas, acidente vascular cerebral,
doença pulmonar crônica e câncer
de pulmão, entre muitos outros problemas. Dados da OMS revelam que
pelo menos 4,3 milhões de pessoas no mundo morrem por causa da
queima de combustíveis sólidos em
fogões improvisados.
Como resultado de restrição da
renda, e não de uma inadequação de

preço, que é livre e pode flutuar tanto
para cima quanto para baixo, a dificuldade de acesso ao botijão precisa
ser alvo de políticas públicas. Os programas sociais podem ser um mecanismo bastante efetivo de redução da
pobreza energética, desde que visem
o combate à lenha. Por isso, é preciso
que o benefício tenha destinação específica, ou seja, só possa ser utilizado na compra do botijão de gás para
que não haja desvio de finalidade.
Não há soluções mágicas ou fáceis
para problemas complexos como
este. Por isso, esta edição da cartilha
se debruça sobre o tema sob diferentes ângulos. Certamente, vai ajudar os
leitores a conhecer os mecanismos
da formação do preço do botijão e
entender por que não existem saídas
simplistas para o problema.
Boa leitura!

Sergio Bandeira de Mello,
presidente do Sindigás
4
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1

O que torna o GLP um
energético essencial para
as famílias brasileiras?

2

giões urbanas, rurais e mesmo àquelas
mais remotas. A intensa capilaridade
se dá por um eficiente e complexo sistema de distribuição e comercialização, que atende a rigorosos requisitos
de segurança, regularidade e qualidade em suas operações. Além disso, sua
embalagem possui instalação simples
e não se deteriora durante o tempo
de armazenamento, ao contrário de
outros combustíveis. Outro ponto importante: o GLP é uma energia limpa,
amiga do meio ambiente.

O potencial do GLP em residências
é bastante expressivo, sendo utilizado
do fogão aos aquecedores de água e
aparelhos domésticos. Nenhuma outra
fonte energética se equipara ao GLP
quando se observam características
como multiplicidade de uso, abrangência territorial de distribuição, confiabilidade, segurança e facilidade na armazenagem e transporte. Seja no preparo
dos alimentos – e frente a outras energias de uso doméstico para este e outros fins – o GLP é sempre uma opção
versátil, segura e econômica.
Por ser facilmente transportável,
sem necessidade de gasodutos ou redes de distribuição, o GLP chega às re-
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2

Por que o GLP deve ser
considerado um produto
de primeira necessidade?

àquelas
aridade
exo sisrcializaquisitos
qualidasso, sua
simples
tempo
ário de
nto ima limpa,

Porque é um produto essencial a
mais de 90% das famílias no país, que
dependem desse gás para preparar
suas refeições diárias. Por isso, ele é
tão indispensável quanto o arroz e o
feijão na cozinha dos brasileiros. Há,
ainda, mais comodidade usufruída
por famílias que fazem outros usos do
GLP como, por exemplo, no aquecimento da água do banho – com economia de custo em relação à energia
elétrica, mais segurança e conforto –
e na climatização de ambientes.

Em áreas remotas, o GLP muitas vezes é a única energia presente,
sendo usado em refrigeradores, freezers e em luminárias movidas a gás.
Portanto, a falta de acesso energético
representa um sério risco de perda de
qualidade de vida para grande parte
da população brasileira.

9
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3

Há possibilidade de
outros usos do GLP no
segmento doméstico?

O GLP é usado principalmente na
cocção de alimentos, mas por ser
um combustível extremamente versátil, pode ser empregado também
no aquecimento de água; na climatização de ambientes internos e externos; em lareiras; churrasqueiras;
geladeiras e freezers; aparelhos de arcondicionado; lavadoras e secadoras
de roupa; aquecimento de piscinas;
saunas etc. Nesses dois últimos, no
entanto, há impedimento para o consumo no Brasil.
As restrições existentes no Brasil
remontam a primeira guerra do Golfo, em 1991, sendo a utilização do
GLP proibida em motores, caldeiras,
saunas e piscinas, exceto, nessas duas
últimas quando há finalidades medicinais. Naquele momento, o impedimento para uso do GLP tinha como
objetivo evitar o desabastecimento
do petróleo, pois o mundo enfrentava
uma disparada dos preços do combustível e mais da metade do mercado
brasileiro era abastecido mediante importações. Hoje, tanto o cenário econômico como o energético mudaram
radicalmente. Manter essas proibições
anacrônicas não faz mais sentido.
A revisão das regras adotadas pelo
governo, com liberação aos usos hoje
vedados, traria inúmeras vantagens.
Abriria caminho, também, para que o

consumidor residencial que quisesse
utilizar o gás em piscinas e saunas pudesse ter à disposição mais alternativas
de insumos. Ganharia, assim, mais uma
opção para fazer a escolha do produto
que melhor lhe convém, seja em razão
do serviço, facilidade de uso, custo, ou
a combinação de todos esses fatores.
A revogação das restrições ajudaria
ainda no desenvolvimento de novos
mercados e superação do estigma do
GLP ser retratado apenas como gás de
cozinha, ampliando o uso dessa energia limpa, segura, eficiente, versátil e
abundante.

10
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Qual é a participação
do GLP na matriz energética
residencial brasileira?
enquanto apenas 1,2% fazem uso
conjugado da lenha com gás natural.
Entre as opções atuais, o GLP reúne
características que o tornam a energia
com maior viabilidade para reduzir a
participação da lenha na matriz energética residencial brasileira. A elevada
capilaridade do energético é um fator
estratégico relevante, em razão das
dimensões continentais do país, assim como a presença de fogões nos
domicílios aptos ao uso do GLP.

De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) 2021, o GLP
tem 24,4% de participação na Matriz
Energética Residencial brasileira. Fica
atrás da lenha, que tem 26,1% de participação, mesmo estando presente
em 91% dos domicílios nacionais, o
que equivale a 65,9 milhões de residências, alcançando 192,9 milhões de
brasileiros, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2019 (IBGE).
A pesquisa do IBGE aponta, ainda,
que das 19,3% das famílias que usam
lenha para cocção de alimentos, cerca de 92,2% também utilizam o GLP,
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5

Quais são as projeções
para o GLP na matriz
energética brasileira?
EPE, a produção de GLP proveniente de UPGNs alcançará 26,8 mil m³/d
em 2031, volume muito superior aos
8,9 mil m³/d produzidos em 2019
nessas unidades. O incremento nessa
área virá principalmente do início de
operação em 2022 da UPGN do Polo
GasLub (ex-Comperj), em Itaboraí
(RJ), e do desenvolvimento da produção de gás natural na Bacia de Sergipe-Alagoas, prevista para a segunda
metade desta década.

Segundo pesquisa da Empresa
de Pesquisa Energética, entre 2019
e 2031, a produção nacional de GLP
deverá crescer em ritmo mais acelerado (+4,6% a.a.) do que a demanda nacional (+1,4% a.a.), reduzindo
paulatinamente as importações do
produto, até chegar a um superávit
na segunda metade da década. Pelas
projeções da EPE, em 2031, as exportações líquidas de GLP representarão 7% da produção nacional.
De acordo com a EPE, o Brasil poderá se tornar exportador líquido de
GLP ao final da década de 2020, com o
crescimento expressivo da produção
oriunda de UPGNs. Ainda segundo a
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Por que a lenha “catada”
vem ganhando cada vez mais
espaço nos lares brasileiros?

O aumento do consumo de lenha
coletada informalmente ou “catada”
(restos de caixotes de madeira, gravetos etc.) está diretamente associado à
condição financeira das famílias. Embora existam poucos estudos sobre o
consumo da lenha no Brasil, os que
mostram a relação da renda com o
uso desse insumo indicam consumo
acentuado em regiões de renda média mais baixa.
De acordo com a PNAD 2019 (IBGE),
os estados que apresentaram maior
dependência da lenha para a cocção
foram o Pará (45%-52%), seguido pelo
Maranhão (45%-48%) e Piauí (33%39%). Já o Rio de Janeiro (1,0%-1,4%)
e São Paulo (2,4%-2,8%) praticamente
não usam lenha para esse fim.
No Brasil, em períodos de queda
acentuada da renda, como o decorrente da pandemia de Covid-19, observa-se um significativo aumento da
pobreza energética, pois as famílias
vulneráveis precisam gerenciar rendimentos extremamente reduzidos
para lidar com muitas necessidades.
Por outro lado, oscilações no preço
do GLP, ao longo dos dois primeiros
anos de pandemia, fez crescer o número de famílias que passaram a usar
a lenha “catada” para cozinhar.
É importante ressaltar, ainda, que,
embora o uso do GLP seja muito mais

disseminado que o da lenha (91,1% e
19,3% dos domicílios brasileiros, respectivamente), esta tem participação
superior ao GLP na energia total gasta
em residências (26,1% contra 24,4%).
Um dos motivos está na diferença entre a eficiência da queima dos combustíveis nos fogões. Segundo a Nota
Técnica COBEN 07/88, apenas 4% da
energia gerada pela lenha é efetivamente aproveitada por fogões à lenha,
o que demanda mais quantidade desse insumo para a geração de energia,
enquanto em fogões a GLP o rendimento é de 45%. Ainda de acordo com
essa Nota Técnica, pode-se concluir
que bastaria um aumento de 9,5% no
consumo residencial de GLP no Brasil
para banir a lenha dos lares brasileiros.
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Quais são os malefícios à saúde
provocados pelo uso inadequado
da lenha na residência?

Muitos brasileiros, sem condições
financeiras para adquirir um botijão,
voltaram a cozinhar com lenha. Essa
substituição traz um grande risco à
saúde, podendo causar prejuízo às
vias respiratórias e doença pulmonar
obstrutiva crônica, além de conjuntivite e outros problemas oculares,
e riscos de queimaduras. Estima-se
que, por ano, cerca de 4,3 milhões de
pessoas no mundo morrem prematuramente em virtude da exposição
à poluição em ambientes internos; e,

ainda, que pessoas expostas à fumaça
em locais fechados têm de duas a três
vezes mais chances de desenvolver
doenças pulmonares crônicas.
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o uso da lenha pode provocar diversas doenças,
como câncer, problemas cardíacos,
asma e bronquite. Os danos à saúde
costumam acometer principalmente
em mulheres e crianças, os membros
das famílias mais expostos à fumaça
dos fogões improvisados abastecidos
com lenha.
A estimativa é de que as mortes atribuídas à queima desse combustível e
do carvão em ambiente domiciliar representem para o país um custo anual
superior a R$ 3 bilhões, de acordo com
estudo do Sindigás, PUC-RJ e Uerj. Este
custo não inclui, por falta de dados consistentes, as situações de enfermidade
(tratamentos e, principalmente, anos
perdidos por incapacitação). Deve-se,
também, considerar que as doenças
causadas pela fumaça da lenha podem
afastar o trabalhador e obrigá-lo a uma
aposentadoria precoce, o que se torna
mais um ônus para os cofres públicos.
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Quais são os prejuízos ambientais
causados pela queima da lenha
como alternativa para a cocção
de alimentos?

Dentre os combustíveis
usualmente empregados
para a cocção de alimentos, a lenha é o que mais
gera emissão de poluentes
por unidade de energia.
Para gerar a mesma energia que o GLP ou o gás
natural, é preciso queimar
lenha em uma quantidade
tal que a emissão de gases
causadores de efeito estufa é mais de 40 vezes a
superior à emissão quando se utiliza gás natural
ou GLP. Além de prejuízos
causados à atmosfera com piora da
qualidade do ar, o uso da lenha acarreta riscos ambientais adicionais.
Em regiões economicamente mais
vulneráveis, o incremento no consumo de lenha, sem que haja planejamento ou manejo ambiental adequado, pode acarretar aumento do
desmatamento. A pesquisadora do
Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-RJ) Adriana Gioda
destaca, em artigo científico, que, especialmente em regiões com menor
renda per capita, a lenha tem sido extraída de forma inadequada, afetan-

do alguns biomas. A falta de critérios
técnicos na exploração da lenha, o
desmatamento ilegal, o monitoramento insuficiente, a falta de fiscalização e a corrupção têm acelerado
a destruição das florestas, do solo e
dos ecossistemas, de acordo com sua
pesquisa, que aponta a necessidade
de implantação de políticas públicas
como uma prioridade para combater
a extração irregular desse combustível para a saúde das florestas.
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A que se pode atribuir o
alto consumo de combustíveis
impróprios para cocção
(em especial a lenha) no Brasil?

10

crescimento do desemprego e perda
do poder de compra. Por apresentar
um dos maiores níveis de desigualdade social do mundo, à medida que o
desemprego avança e a renda cai, uma
parcela maior da sociedade, também
em áreas urbanas, passa a engrossar a
camada da população que sofre com a
pobreza energética. Portanto, torna-se
evidente que a queda na renda propicia o consumo de energias de fontes
indesejáveis e perigosas, colocando
em risco não apenas a saúde e a vida,
mas também o meio ambiente.

A condição financeira das famílias,
pois observamos ser fator determinante na escolha do combustível utilizado para cocção de alimentos nas
residências. Segundo informações da
PNAD 2019, a proporção de domicílios
que usam lenha é maior entre as camadas sociais mais baixas, enquanto o
consumo de GLP e do gás natural aumenta conforme a renda do domicílio.
No Brasil, o consumo de lenha está
mais concentrado em áreas rurais, de
onde ela é coletada informalmente
(“catada”), seja na propriedade ou em
seus arredores.
Desde o início da pandemia, o Brasil vem enfrentando uma grave crise
econômica, com aumento da inflação,
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O preço do botijão afeta o
consumo. O caminho é subsidiar
de forma ampla?
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de subsídio é ineficiente, uma vez que
uma parcela dos beneficiados não carece desse tipo de auxílio.
Deve-se destacar, ainda, que essa
medida torna o preço do GLP para
o segmento empresarial mais alto e,
portanto, menos competitivo frente
a outros energéticos. E mais: reduz
drasticamente o estímulo a investimentos em infraestrutura no setor
de refino ou no ramo de importação,
uma vez que essa distorção de preços
cria fortes desequilíbrios no mercado.

O Brasil é um país com forte desigualdade social. O preço do botijão,
devido à precariedade da renda de
parte significativa da população brasileira, pode afetar o consumo do produto. No entanto, o subsídio generalizado não é o caminho adequado para
facilitar o acesso ao gás pelas famílias
mais necessitadas. Esse mecanismo
cria distorções no mercado de GLP,
uma vez que estabelece dois preços
para o mesmo produto – um valor
para o gás comercializado em botijões
para até 13kg e outro para o destinado
ao segmento empresarial, sem uma
contrapartida social significativa. Do
ponto de vista distributivo, esse tipo
17
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Como se dá a
formação de
preço do GLP?

Portanto, é preciso entender que as
variações cambiais, além de fatores que
interferem no cenário externo e podem
afetar as cotações internacionais do petróleo e do gás natural têm reflexos na
precificação do produto para o consumidor brasileiro de GLP. O preço final,
dessa forma, é resultado da dinâmica de
mercado, que, ressalta-se, é livre e competitivo, garantindo ao consumidor total
liberdade de escolha entre os fornecedores para que possam optar pelo de
sua preferência a cada compra de gás.

Assim como acontece com outras
commodities, o valor do GLP flutua
conforme as oscilações do mercado internacional de petróleo e, ainda, com a cotação do dólar. O preço pago em um botijão de gás pode
ser dividido em quatro partes: 50%
do valor cobrado ao consumidor final correspondem à fatia do produtor/importador; 13% são equivalentes
aos tributos; 24% representam a margem e os custos da revenda; e os 13%
restantes são a parcela das distribuidoras, compondo a margem bruta e
os custos da sofisticada e complexa
logística de distribuição porta a porta
em todo o país.
18
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Quais são os fatores que mais
exercem pressão sobre o preço
do GLP ao consumidor final?
o seu custo de entrega na casa do consumidor, sofre impacto do preço dos
combustíveis líquidos. Por ser um produto com logística porta a porta, seu
sistema de distribuição é complexo e
bastante sofisticado, visando garantir
alta eficiência e segurança. A agilidade
é uma marca do sistema logístico da
cadeia de GLP, capaz de executar com
maestria a venda mensal de aproximadamente 34 milhões de botijões e responder ao pedido de um cliente com
extrema celeridade. São necessários,
em média, apenas 17 minutos, para
que o botijão chegue ao domicílio do
consumidor após sua solicitação.

O valor do botijão é fortemente
impactado pelo custo do petróleo no
mercado internacional, uma vez que
os preços do mercado doméstico
acompanham o do mercado externo, e pelas variações do dólar, já que
parte do petróleo consumido internamente, cerca de 30%, é importado.
Assim, a alta do dólar, por exemplo, e
fatores que interferem no cenário externo e geram aumento nas cotações
internacionais do petróleo e do gás
natural podem se refletir em reajustes no preço final para o consumidor
brasileiro de GLP.
Outro fator importante de pressão
sobre o preço do GLP é o custo do frete. O transporte do produto, seja das
refinarias até as bases das distribuidoras para envase no botijão, bem como
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O GLP é caro
comparado com as
alternativas existentes?
dade de São Paulo, por exemplo, sai 7%
mais caro do que com o GLP. Na comparação com o gás natural, na mesma
localidade, o GLP também é mais vantajoso: fica 23% mais barato.
Interessante ainda destacar que, ao
tomarmos como base o valor do salário-mínimo em 2022 (R$ 1.212,00)
e o preço médio do botijão no Brasil
(R$ 102,52) em fevereiro de 2022, o GLP
representa aproximadamente 4,2% do
rendimento em referência.

O GLP não é um produto caro quando comparado às demais energias consumidas nos lares brasileiros, como o
gás natural e a energia elétrica. Há, de
fato, necessidade de ampliar o acesso
ao produto, mas o problema não está
atrelado ao seu preço, e sim devido
às severas restrições de renda de uma
parcela significativa da população brasileira. É importante observar o custo do
energético em função da sua durabilidade. Dados da PNAD 2019 mostram
que um botijão de 13kg dura, em média,
60 dias – é suficiente para o preparo de
mais de 325 pratos de comida.
A economicidade do GLP pode ser
ilustrada pelo custo do aquecimento
de água. Comparado1 com a energia
elétrica, um banho com 60 litros de
água e 10 minutos de duração, na ci-

20

1. Preço do GLP pesquisa semana, de 03 a 09/04/2022:
Site ANP em 11/04/2022 (https://preco.anp.gov.br/)
Preço da EE em SP: Site Aneel/Elektro em 11/04/2022
(https://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas)
Tarifa do GN em SP: Site Comgás em 11/04/2022
(https://www.comgas.com.br/minha-conta/tarifa/)

20

Cartilha GLP no Brasil, Vol. 12
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

99

14

Espec
a criaçã
dos à pa
precisa d
por mei
o uso do
compra
dida, de
tem um
ção do u
para coc
Em p
preço do
algumas
tiva de r
acesso
não reco
marca e
ou a lib
cipiente
a venda
ços; sub
de preç
iniciativa
ao merc
mento d
dentes,
da oferta
Aboli
plo, é n
to da in
predispo

o, sai 7%
a commesma
ais van-

que, ao
do sa212,00)
o Brasil
2, o GLP
4,2% do

4/2022:
.br/)
/2022

22
fa/)

14

O que poderia e o que não
poderia ser feito para a redução
do uso de combustíveis
impróprios para cocção?

Especialistas do setor recomendam
a criação de programas sociais dirigidos à parcela da população que de fato
precisa do benefício e a sua concessão
por meio de mecanismo que assegure
o uso do recurso exclusivamente para a
compra do botijão de gás. Essa é a medida, de acordo com estudiosos, que
tem uma resposta satisfatória na redução do uso de combustíveis impróprios
para cocção.
Em períodos de alta mais intensa do
preço do GLP, costumam ser aventadas
algumas medidas descabidas na tentativa de reduzi-lo e, assim, aumentar o
acesso ao produto. Entre as medidas
não recomendadas estão a retirada da
marca em alto relevo das embalagens
ou a liberação do enchimento de recipientes sem a observância da marca;
a venda fracionada; o controle de preços; subsídios cruzados/diferenciação
de preços, entre outros. Todas essas
iniciativas podem trazer fortes prejuízos
ao mercado de GLP e resultar em aumento da informalidade, risco de acidentes, queda na qualidade, redução
da oferta e elevação de preços.
Abolir o respeito à marca, por exemplo, é nocivo ao bom funcionamento da indústria de GLP, pois anularia a
predisposição das distribuidoras em

investir na compra, manutenção e requalificação dos seus próprios recipientes. Tal situação traria insegurança
e insatisfação ao consumidor; seria ainda desrespeito ao seu direito de escolha. Já a venda fracionada do produto
tornaria o preço por quilo mais caro,
pois perderia a vantagem do ganho de
escala. Sem contar que os botijões em
circulação, no Brasil, não estão aptos
ao enchimento fracionado, o que demandaria alto investimento em novas
embalagens, portanto, mais custo para
o consumidor. O congelamento de
preços, por sua vez, reduz a competitividade do mercado, pois desestimula a
entrada de novos players e pode trazer
prejuízos ao abastecimento.

21
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Por que os especialistas em
energia criticam o subsídio
generalizado como alternativa
eficiente para ampliar
o acesso ao GLP?

diversos problemas de saúde e morte precoce, sem falar nos evidentes
problemas ambientais. Programas de
subsídios focalizados – e não generalizados – são a base de boas políticas públicas para ampliar o acesso ao
GLP, mas precisam estar baseados em
três pilares: combate ao uso da lenha,
focalização nas famílias vulneráveis e
destinação específica dos recursos.

Alguns países adotam subsídios
generalizados, mas a medida acarreta
graves problemas, como custo fiscal
elevado e distribuição injusta, já que
não faz distinção entre os beneficiários e o dinheiro público acaba favorecendo todas as classes sociais, indiscriminadamente. Por isso, o simples
repasse de renda não é considerada
uma alternativa econômica saudável e
eficiente para a sociedade.
A prioridade das políticas públicas
deve focar no combate à pobreza
energética. A lenha tem amplo espaço nos lares brasileiros, causando
22
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O subsídio cruzado pode ser
alternativa eficiente para ampliar
o acesso ao botijão de gás?

Não. O subsídio cruzado, no Brasil,
foi abandonado a partir da mudança na
política de preços da Petrobras e com
a revogação da Resolução CNPE nº
4/2005, em 2020, que propunha subsidiar o botijão de 13kg por meio da
precificação mais alta do gás embalado
em recipientes empresariais. No entanto, a medida é prejudicial a uma parte
dos consumidores residenciais, aqueles que moram em condomínios com
centrais de gás, abastecidas por embalagens maiores que 13kg. Além disso,
tal política sobrecarrega setores como
indústria, comércio e agronegócio, que
precisam ser competitivos no Brasil e
ante os mercados internacionais.
A ideia também resulta em desvio
de função com a apropriação do subsídio cruzado por estabelecimentos

comerciais e serviços que acabam migrando para botijões de 13kg, visando
aproveitar seu preço mais baixo. Outro
ponto negativo é o desestímulo à garantia do abastecimento primário, pois
o preço diferenciado afasta investidores em infraestrutura no setor de GLP.
Essa política, por tanto, é danosa à
dinâmica concorrencial do mercado.
Ao elevar artificialmente o preço do
GLP empresarial para reduzir o custo
dos botijões de até 13 quilos, a competitividade do produto frente a outros energéticos, como gás natural e
óleo combustível, por exemplo, fica
prejudicada.
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Qual a importância do
desenvolvimento das políticas
públicas para combater a
pobreza energética e reduzir o
consumo de lenha no Brasil?

A prioridade das políticas públicas
deve ser o combate à pobreza energética. Do ponto de vista econômico, elas complementam a renda das
famílias socialmente vulneráveis para
facilitar a compra do botijão, se forem
focalizadas para este fim, reduzindo o
consumo de lenha. Por isso, é importante que tenham objetivos bem defi-

nidos para que se possa adotar a forma
mais eficiente de destinar o recurso
público. Deve-se, ainda, desenhar
mecanismos de acompanhamento e
controle eficientes para verificar se os
recursos públicos terão a destinação
pretendida pela política pública.
Economistas que acompanham o
setor de energia destacam que é necessária a concessão de um benefício
específico para a compra do botijão. É
preciso oferecer um programa social
de gás destinado especificamente às
famílias de baixa renda, pois é comum
em momentos de grave crise econômica essa camada social migrar para
fontes de energia impróprias.
Experiências positivas já mapeadas
indicam que um bom modelo operacional pode ser a concessão de uma
espécie de cartão eletrônico, a ser
usado exclusivamente em revendas
autorizadas. Um projeto nesses moldes garantiria um custo fiscal razoável
pelas vantagens que proporciona e
alta potência, já que a possibilidade de
desvio do recurso seria quase nula.
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Para uma política
pública eficaz o que
seria necessário?

Uma vez identificados o público-alvo e o benefício concedido, é preciso estabelecer as fontes de receitas
que serão usadas para cobrir os gastos
estimados com o programa, de forma
a garantir sua perenidade.
Se o objetivo da política pública é
reduzir a pobreza energética por meio
da redução do uso da lenha para cocção e melhorar a qualidade de vida das
famílias, bem como mitigar danos relacionados ao meio ambiente, analisar
de forma criteriosa essas questões é
essencial. Só assim será possível assegurar a eficácia de programas sociais
para combater a pobreza energética.

A construção de uma política pública deve ser guiada pela seguinte
estrutura: identificação do objetivo;
delimitação do público-alvo e dos benefícios concedidos; identificação da
fonte de receitas; e mecanismos de
acompanhamento e controle.
A definição do público-alvo é um
dos principais componentes para estimação do custo da política pública,
pois quanto maior a população incluída, maior é o custo total esperado
do programa. Além da delimitação do
público-alvo, também é importante
definir o benefício a ser concedido,
para que seja possível estimar o gasto
decorrente da política pública pretendida, que será a multiplicação entre o
número de beneficiários e o valor do
benefício.
25
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Por que uma política pública
de acesso ao botijão deve
ser focada na população
economicamente vulnerável
para que seja exitosa?

pode reduzir a efetividade de programas sociais e fazer com que eles percam a sua potência, uma vez que desperdiçaria recursos públicos já escassos
para favorecer uma parcela da população que já tem acesso ao GLP. Logo, o
foco na população genuinamente necessitada do benefício garantiria mais
robustez à iniciativa pública e o uso
adequado dos recursos dos governos.

O consumo de lenha para cocção é
concentrado em famílias de baixo poder aquisitivo, são elas as que migram
para fontes improvisadas e perigosas
de energia devido à escassez de renda. Neste contexto, focar nas famílias
de baixa-renda, que de acordo com
a legislação brasileira são aquelas que
recebem até meio salário-mínimo per
capita por mês ou têm renda domiciliar de até três salários-mínimos, como
público-alvo das políticas é uma decisão acertada para diminuir o consumo
de lenha. A ampliação do público-alvo
26
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Subsídios focalizados
podem ter recursos desviados.
Como usar a tecnologia
para reduzir os desvios?

A destinação específica do recurso
para a compra do botijão de gás torna
a política pública de acesso ao energético mais assertiva. Facilita, ainda, as
ações práticas de acompanhamento e
controle para monitorar o uso dos recursos públicos. Com a transferência
direta de renda, sem que o recurso seja
“carimbado”, fica mais difícil rastrear a
utilização do benefício e verificar a relação de causa e efeito entre o subsídio
concedido e a efetiva redução da lenha
no consumo residencial.
Já o direcionamento específico
do benefício torna os mecanismos de
acompanhamento e controle mais eficientes. Neste contexto, é possível fazer uso de tecnologias como o cartão
eletrônico, a mais comum delas. Seu

uso seria restrito em revendas de gás
autorizadas, tornando possível identificar facilmente as famílias que usufruíram do benefício concedido e garantindo a destinação certa dos recursos:
a compra do gás.
Desta forma, é essencial que a regulação dos programas sociais preveja ferramentas capazes de identificar o
alcance dos objetivos propostos e de
coibir práticas fraudulentas que desviem a finalidade do recuso público.
Em cenários de restrição fiscal, garantir o uso eficiente do recurso público é
imprescindível.

27
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A lenha e o perigo da poluição do ar doméstica: os prejuízos que vão da saúde à
economia
O perigo do uso da lenha para cocção e aquecimento residencial é uma realidade para grande parte das
famílias em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em torno de 40% das
famílias queimam combustíveis de biomassa para obter energia térmica. Esta, inclusive, é uma das
principais causadoras da poluição doméstica, ocasionada pela realização de tarefas domiciliares. Segundo
dados da OMS, esse tipo de poluição é responsável pela morte prematura de 3,8 milhões de pessoas ao
ano, principalmente, pelo uso de combustíveis sólidos, como lenha, restos de madeiras, esterco, carvão,
entre outros. As mortes são decorrentes de acidente vascular cerebral, doença isquêmica do coração,
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e câncer de pulmão.
Cada vez mais, fica evidente a necessidade de uma transição energética doméstica sustentável. Segundo
especialistas, as evidências mostram que, para isso ter sucesso, precisam aumentar os incentivos de
políticas e programas para melhorar o acesso a combustíveis mais limpos. Na América Latina, uma das
alternativas mais viáveis são os Gases Liquefeitos de Petróleo (GLP). Como exemplo pode-se citar o Brasil
que atualmente, o GLP está presente em 91% dos lares brasileiros, segundo o Sindigás. Além da segurança,
a queima do GLP não produz monóxido de carbono (CO) e não emite resíduos que poluem a atmosfera.
De acordo com o estudo “Projeto Piloto: Levantamento de estudos científicos sobre o uso de lenha na
América Latina”, da Professora Dra. Adriana Gioda, Coordenadora do Laboratório de Química Atmosférica
(LQA) da PUC-RJ, na América Latina, 15 % da população usa combustíveis sólidos para cozinhar e aquecer
seus lares. Segundo o estudo, o uso deste tipo de combustível está fortemente associado à pobreza, falta
de acesso a combustíveis limpos e a disponibilidade de biomassa em algumas regiões. Esse índice varia de
um país para outro ou de uma região para outra dentro do mesmo país. No México, 4,1 milhões de
domicílios (15 %) usam lenha, correspondendo a exposição de aproximadamente 19 milhões de pessoas. A
previsão é de que apenas 5% desses usuários deixarão de usar lenha até 2030. No Chile, mais de 10 milhões
de pessoas estão expostas a concentrações de material particulado (PM2.5 - PM10) acima dos níveis
aceitáveis. A principal fonte de emissões nas cidades do sul é o uso extensivo de lenha no setor residencial
para cozinhar e aquecer as residências. No Peru, 34 % da população, aproximadamente 11 milhões de
pessoas, faz uso de lenha, e, consequentemente, está exposta aos poluentes gerados.
Com o uso de lenha tão avançado, como ainda acontece, fica o questionamento do cuidado governamental
com a saúde dos cidadãos. Sociedades que são expostas a altos níveis de poluição estão doentes. Pessoas
doentes enfraquecem a força de trabalho de um país, trazendo impactos também na economia e nos
sistemas de saúde. As alternativas existem e já está mais do que na hora de fazer uma virada sustentável.

Diego Ciufici N. Alves
Diretor Executivo
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Ampliação do acesso ao GLP e desafios da
infraestrutura de abastecimento foram destaques no
segundo dia do 35º Congresso da AIGLP
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 25 DE MARÇO DE 2022

Fonte: Insight
A abertura das discussões do segundo dia do 35º Congresso da AIGLP, hoje, no Rio de Janeiro, teve como tema “Programas
Sociais: Capacidade Fiscal dos Países”. O executivo da Gasnova Alejandro Mrtinez comentou a situação do consumo de
gás na Colômbia. Segundo ele, nos últimos dois anos houve uma queda de 9% no segmento de GLP residencial, o que
indica que uma parcela ainda maior das famílias está usando lenha. “O aumento do preço do energético afeta o consumo,
devido ao alto impacto social do energético”, ressaltou, destacando que este ano começa um programa de US$ 2 milhões
voltado às famílias para combater o uso de lenha.
“Na Colômbia, o GLP não tem uma política de subsídios robusta como os combustíveis líquidos têm, da ordem de US$ 3 bilhões
de dólares anuais, e até mesmo o GN, de US$ 100 milhões anuais. No caso do GLP, os subsídios são de aproximadamente
US$ 25 milhões por ano”, criticou Martinez, ao avaliar a dificuldade em se aumentar recursos para o GLP, uma vez que os
demais combustíveis já são extremamente subsidiados.
A professora da PUC-RJ Adriana Gioda lembrou que o consumo da lenha é também um hábito cultural, mas em menor
escala, porque muitas vezes o fogão a lenha é uma opção. Na maioria dos casos, é uma questão de pobreza. Segundo
ela, a transferência de renda pode reduzir significativamente o consumo da lenha catada, inapropriada para a queima,
mas alertou que é preciso definir diretrizes criteriosas para que os recursos destinados às famílias de baixa renda para a
compra do gás tenham o emprego correto.
Na visão do professor da UFRJ Marcelo Colomer, palestrante do painel, moderado por Diego Alves, da AIGLP, é urgente a
elaboração de políticas públicas que pensem na substituição da lenha dentro dos lares das famílias mais pobres, uma vez
que a lenha traz inúmeros problemas de saúde, atingindo prioritariamente mulheres e crianças, e causa também danos
ao meio ambiente. “Não se trata de fazer uma política de incentivo ao GLP, mas uma política de redução de consumo da
lenha”, destacou. Colomer ainda frisou: “acesso físico não é acesso econômico. É preciso que o produto caiba dentro do
orçamento familiar”. O professor também criticou subsídios horizontais, como controle de preços. “Não são adequados
para uma política de modernização energética porque beneficiam quem não precisa dele.”
O último painel do evento “Infraestrutura Primária de Abastecimento – Desafios para os Próximos Anos” foi moderado por
Marisa Barros, diretora no MME. Na palestra de Marcus D’Elia, sócio-diretor da Leggio, foi destacada a necessidade de
investimento em infraestrutura portuária devido à ocupação relativamente alta onde o GLP opera, com necessidade de
investimento em berços nos terminais portuários. “Há uma tendência de maior ocupação ao longo do tempo, caracterizando
a formação de um gargalo logístico, que poderá se agravar em um horizonte de 15 anos”, alertou o consultor.
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D’Elia também chamou atenção para o fato de a importação do produto ser quase totalmente via Petrobras um ponto
preocupante, já que ainda não existem players preparados para ocupar as lacunas que serão deixadas com a redução
da atuação da estatal. “Mesmo com a inclusão dos projetos futuros de UPGNs, será fundamental o investimento em
infraestrutura para importação. Há gaps crescentes, que atingem 1 milhão de toneladas de GLP por ano, em 2029, com
projeções de 1,4 milhão de toneladas do energético em 2035”, alertou D’Elia.
O diretor da WLPG, Michael Kelly disse que a guerra na Europa, embora siga tendo um impacto global, afetou muito pouco
a indústria de GLP, que se mostrou bastante resistente em cenários de crise. “Não sabemos, no curto prazo, o impacto da
guerra no mercado de GLP. Dependerá do tempo de duração, se haverá uso de armas químicas, se será apenas um conflito
regional ou se é o começo de uma terceira guerra mundial”, destacou Kelly. E acrescentou: “Um dos pontos fortes na
nossa indústria é o abastecimento no mundo inteiro, não dependemos da Rússia, como o gás natural depende no âmbito
da Europa; até agora o impacto tem sido relativamente mínimo na nossa indústria em nível global”, avaliou.
Alejandro Catalini, da YPF Argentina, ressaltou o excedente de produção de GLP, fruto da reserva de gás natural Vaca Muerta,
a maior do planeta, localizada na Argentina, que demandará e incorporação de infraestrutura para transportar o GLP. “As
exportações atuais vão aumentar substancialmente. Essa é a melhor notícia que podemos dar”, afirmou.
Alisson Matos, da Nacional Gás, lembrou que todo o abastecimento no Brasil foi pensado em cenários regionais e é preciso
desenvolver estruturas para pólos de entrada externos do energético. “Esse é um grande desafio a enfrentar para não
sermos pegos despreparados, especialmente nos próximos anos, com o processo de desinvestimento da Petrobras. O
Brasil tem um mar de oportunidades em infraestrutura com vistas a ampliar a eficiência do trabalho do setor”, concluiu.
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Novos Desafios e Perspectivas Promissoras
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Fonte: Cenários Gás / imagem: Cenários Gás
Os anos de 2020 e 2021 foram desafiantes para o GLP. Ao longo de 2020, a demanda de GLP em embalagens de até 13kg
subiu 5,07% em relação a 2019, resultado do isolamento social e do aumento do consumo doméstico em detrimento do
uso comercial e industrial, que caiu 2,30% na mesma base de comparação.
As empresas distribuidoras e as revendas conseguiram responder ao aumento de demanda sem grandes dificuldades, apesar
do sobressalto no início de março de 2020. Nessa ocasião, coincidiu a queda da carga das refinarias com uma obra em
importante duto que liga o Porto de Santos a Capuava, deixando-o fora de operação. Mesmo com esses obstáculos, houve
um grande esforço conjunto que possibilitou o abastecimento dos mercados, sem que fosse registrada falta de produto.
Ao longo de 2021, vimos um incremento nas vendas de GLP para os setores comercial e industrial. O consumo subiu 7,45%
em relação a 2020, o que mostra uma recuperação econômica significativa, embora ainda haja muito a ser recuperado.
Em contrapartida, a queda do consumo de GLP em embalagens de até 13kg chama a atenção: 4,18%, comparando-se as
vendas de 2021 com as de 2020.
A queda nas vendas de 2021 pode ter significados variados. Muitos estudos vêm sendo realizados para que as razões
possam ser compreendidas. A primeira possibilidade é a redução do isolamento social e a consequente queda do consumo
doméstico. Temos ainda que considerar a concessão do Auxílio Emergencial, responsável pela injeção de R$ 293 bilhões
em parcelas de R$ 600,00 para um número jamais visto de beneficiários. Esses recursos certamente tiveram impacto
sobre a demanda de gêneros de primeira necessidade, entre eles o GLP. Ainda é preciso calcular o quanto o preço, que
ao longo da pandemia teve alta superior a 46%, pode ter afetado a inelasticidade da demanda.
Para o ano de 2022, existem muitas dúvidas sobre a demanda e pode-se esperar que o GLP tenha um crescimento tímido
sobre o ano de 2021. As perspectivas giram em torno de 0,5% a 1,0%, visto que o auxílio emergencial inexiste, as pressões
sobre o preço seguem firmes e a atividade econômica, no Brasil, aponta para lenta recuperação, tendo como base o ano
de 2021. Será, sem dúvida, mais um ano desafiador.
Em outros aspectos, 2022 mostra-se alvissareiro para o setor. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) finalmente incluiu em sua agenda regulatória a necessidade de analisar as anacrônicas restrições ao uso do GLP.
Essas datam de 1978 e já não encontram razão para existir. No ano de 1991, foi publicada a Lei 8.176, que define como
crime de ordem econômica o uso de GLP para algumas finalidades, entre as quais saunas/piscinas, caldeiras e motores a
explosão, exceto empilhadeiras. A lei é publicada em momento de crise internacional, quando o Brasil tinha uma produção
mais reduzida de petróleo, com grande dependência do mercado externo, e, adicionalmente, o governo subsidiava
agressivamente o GLP.
A proposta da lei era desestimular o consumo e evitar que o GLP pudesse competir com outros combustíveis que não eram
tão subsidiados como o energético. Podemos concluir que existia – e ainda persiste – uma série de preconceitos sobre
o GLP, pois permanece o entendimento de que o produto é importado, caro, destinado à população menos favorecida e
altamente subsidiado.
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É importante notar que o GLP vai muito além da cozinha. No mundo todo, seu consumo se expande em diversas oportunidades,
principalmente substituindo energia elétrica e outros combustíveis em processos térmicos. Pode, ainda, colaborar para
significativas reduções das emissões de carbono, enxofre e outros poluentes quando substituindo óleos combustíveis,
coque e carvões. É um gás muito competitivo e de facílima utilização. Ainda vemos um largo desenvolvimento para seu uso
automotivo. Isso se deve em especial pela redução de emissões pelo produto quando comparado à gasolina e ao diesel.
Ano a ano, vemos, no Brasil, o GLP ampliando seu uso em atividades do agronegócio, como nos setores industrial e
comercial. São diversas as oportunidades. Se voltarmos para o mercado doméstico, ainda temos, no Brasil, um amplo
espaço para o GLP avançar, pois somos uma pátria de chuveiros elétricos e já está comprovadíssimo que o GLP pode
substituir o chuveiro elétrico com enorme eficiência.
No ano de 2010, o Inmetro lançou o selo de eficiência energética em edificações residenciais. Com essa iniciativa, ficou
claro que somente com o uso de gases combustíveis o edifício residencial pode obter as classificações A ou B de eficiência
energética. Vale ressaltar que os atuais aquecedores de água a gás dispensam a pressurização e, portanto, não gastam
mais água que os chuveiros elétricos para atingir a temperatura ideal do banho, o que reafirma a vantagem do uso do
GLP em comparação à energia elétrica para aquecimento de água.
Há, ainda, estudos que indicam que a infraestrutura relativa ao aquecimento a GLP apresenta custos inferiores frente
ao aquecimento elétrico equivalente. Quanto maior a potência demandada pelos sistemas elétricos, maior a vantagem
relativa (em termos de custo de infraestrutura) do aquecedor de passagem a GLP. É, portanto, enorme a vantagem
econômica do energético na comparação com a instalação de chuveiros elétricos, tanto para construtores quanto para
os compradores de imóvel.
De acordo com a tarifa elétrica e o preço do GLP praticados, o sistema de aquecimento de água para banho a GLP tende
a ser uma opção mais vantajosa em termos de custo de operação. Exemplos estudados revelam que, se o preço do GLP
(em kg) for de até aproximadamente 10 vezes maior que o preço da energia elétrica (em kWh), o GLP é mais econômico
que a eletricidade, para os mesmos volumes e gradiente de temperatura de água quente.

Custo (em R$) do banho com chuveiro: GLP x EE
Cidade

Energia elétrica

GLP

Energia elétrica é mais cara

Rio de Janeiro

0,98

0,77

27,3%

São Paulo

1,28

1,16

10,3%

Banho de 60 litros de água, com duração de 10 minutos. Os cálculos foram feitos com base em valores da semana de 13 a 19/02/2022, das concessionárias de energia elétrica e da ANP.
Os valores do GLP e da energia elétrica estão com impostos incluídos (PIS, COFINS e ICMS)

São muitas as oportunidades para o GLP. No Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, pode-se ver que a Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) projeta autossuficiência para o energético já no ano de 2028, e isto deve-se ao fato de que
a oferta do produto oriundo de Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs) deve saltar dos atuais 24% para 57%
da produção nacional. A produção de GLP pelas refinarias perderá sua hegemonia, e o Brasil tende a se igualar ao cenário
internacional, no qual os percentuais são de 64% de produção via UPGNs e 36% via refino.
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Com essa autossuficiência, cai o último mito repetido à exaustão, o de que o GLP é importado. Sim, hoje, dependemos
de 25% a 30% de importação, mas o aumento na oferta nos colocará como exportadores muito em breve. A EPE projeta,
ainda, para os próximos anos, um crescimento anual de 1,4% na demanda nacional. Esse cenário é, em grande parte,
desenhado com base na redução do consumo de lenha na matriz energética e no avanço do GLP sobre outros energéticos
face ao aumento de sua oferta no mercado local.
Estamos, portanto, em um momento de grande inflexão. As resoluções devem se antecipar a essa realidade.
Produção nacional de GLP por
tipo de unidade produtora (mil m3/d)
30

Balanço nacional de GLP (mil m3/d)
50

Histórico Projeção
9,6% a.a.

25

(2019-31)

0,6% a.a.

20

(2019-31)

30
20

15

10

10

0

5

-10

0

-20
2016

2019

2022

Histórico Projeção

40

2025

Refinarias, centrais petroquímicas e outros produtores

2028

2031

2,8

-11,3

-9,9

-12,0

2016

UPGNs

2019
Produção
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Outros usos
É notória a existência de lobbies de setores preocupados com uma eventual expansão do GLP para uso em automóveis. Entretanto,
não vemos o autogás como uma oportunidade relevante no Brasil. O autogás desenvolveu-se em mercados onde não existia
presença importante de biocombustíveis, tendo o GLP se apresentado como uma resposta eficiente diante da necessidade
de redução de emissões. No Brasil, temos provavelmente o mais avançado programa de renováveis nos transportes, os
carros flex e uma rede já estabelecida de GNV. Claro que é importante pensar na possibilidade de uso do GLP para veículos off
road, em especial para uso no campo, onde o GLP pode representar uma solução eficiente e de custo competitivo.
Assim, acreditamos que o GLP tem muitos outros setores e oportunidades para avançar. Na geração de energia, o GLP
pode ser usado para suprir as necessidades de áreas remotas e, sobretudo, em sistemas de back-up, como todo o resto
do mundo já o faz. Embora a matriz energética brasileira seja limpa, com alto percentual de fontes renováveis, ainda é
extremamente dependente de chuvas, o que a deixa vulnerável. O GLP poderia perfeitamente aliviar a escassez no setor
elétrico, desempenhando um papel importante em situações emergenciais, em sistemas back-up de geração própria.
Diminuiria pressões sobre as linhas de transmissão e distribuição, especialmente por ser um combustível eficiente, limpo
e de alta capilaridade, visto que está presente em 100% dos municípios brasileiros. Entretanto, ainda estamos limitados
por restrições ao uso que miram os motores a explosão.
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Vale ressaltar que o setor não pleiteia qualquer tipo de subsídio. Assim, o GLP, sendo liberalizado para os usos ainda
restritos, teria que competir de igual para igual com outras soluções, representando um ganho para o consumidor, que
passaria a ter mais um produto em sua cesta de opções.

Acesso ao GLP
Esperamos que o debate sobre o preço do GLP arrefeça. É importante entender que o GLP é uma commodity e, como tal,
seu preço flutua. Não faz sentido criar mecanismos artificiais e custosos para toda a sociedade, visando resistir a essas
flutuações. Mecanismos de subsídio generalizados inibem investimentos em infraestrutura, ameaçam a segurança do
abastecimento, além de terem um custo fiscal elevado e baixa potência para solucionar o problema de acesso ao produto
pelas classes desfavorecidas. Ressalte-se que o GLP assiste a todas as classes sociais e, por esse motivo, subsídios
generalizados alcançam os consumidores indiscriminadamente e, dessa forma, representam desperdício de recursos públicos.
Ao fim de 2021, o Governo Federal, em sintonia com o Congresso Nacional, aprovou e iniciou o programa Auxílio Gás.
Acreditamos que é preciso existir três pilares para um programa bem-sucedido.
O primeiro deles é o combate ao uso da lenha, uma vez que as fortes limitações de renda de parcela significativa da
população têm aumentado a participação desse recurso na matriz energética residencial brasileira. O segundo é a focalização
nos beneficiários, de forma a usar a capacidade fiscal exclusivamente com a parcela que, de fato, necessita de assistência.
Por fim, a criação de mecanismo que permita a destinação do recurso unicamente para a compra do gás, de forma a evitar
seu desvio para outros fins. Em nosso entendimento, esse tipo de iniciativa é um bom caminho para combater a pobreza
energética, embora tenha suas imperfeições.
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Botijão de gás compromete 8,45% do salário mínimo,
maior percentual desde 2007
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 23 DE MAIO DE 2022

Fonte: Extra / imagem: O Globo
A inflação de alimentos, que corrói o poder de compra dos brasileiros, se soma a um grande vilão que vem comprimindo
o orçamento das famílias de baixa renda: o gás de cozinha. O comprometimento de renda com o GLP, o popular botijão
de gás de 13kg, chega ao maior patamar desde 2007.
Um levantamento feito pelo EXTRA com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) mostra que, em janeiro de 2022, o botijão era vendido em média por R$ 102,41 — 8,45% do salário mínimo deste
ano, de R$ 1.212, e o dobro do auxílio-gás do governo federal, de R$ 52. É o maior percentual desde abril de 2007, quando
era encontrado por R$ 33,03 em média, em valores da época — 8,69% do salário mínimo daquele ano, de R$ 380. O
cálculo considerou o preço do GLP no mês da correção anual do salário mínimo.
O botijão pesa especialmente para os mais pobres, que muitas vezes vivem em regiões que carecem de serviços estruturados
de gás encanado. Porém, mesmo com o predomínio do gás de botijão nessas áreas, os sucessivos reajustes impactam o
faturamento e o fluxo de venda de pequenos e médios revendedores que atuam no comércio local.
Há 13 anos no mercado de revenda, o empresário Celso Miguez nunca vendeu o gás por um preço tão alto quanto hoje.
Com aumento nas refinarias e nas distribuidoras nos últimos meses, não teve jeito. Foi preciso reajustar o valor para
os consumidores. O reflexo foi imediato: as vendas caíram 30% nos últimos dois anos nos dois pontos em que atua, no
Cachambi e em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.
— Eu pago R$ 80 no (botijão) de 13kg na distribuidora e não repasso esse aumento todo para os consumidores. Até abril,
eu vendia o botijão por R$ 85 em Bonsucesso, mas precisei aumentar R$ 10 neste mês — conta Miguez, que também
precisou comprimir a margem de lucro para vender o gás a R$ 90, no Cachambi.
Antes de começar o expediente como porteiro, Gilberto Fernandes chegou ao ponto de venda em Bonsucesso para abastecer
a casa para o mês de maio — o botijão atende a família dele, de 4 pessoas, por um mês. Pelo alto preço do gás, ele
virou fiador do vizinho:
— Em casa, nunca passamos dificuldade, mas já tive que emprestar R$ 50 para o vizinho poder comprar o botijão. Com
o gás perto de R$ 120 em alguns lugares, muitos conhecidos acabam optando entre comer ou comprar o botijão.
Alberto Dias, que comanda revendedoras de botijão em Niterói, Nova Iguaçu, Mesquita e Paraty, parou de conter os reajustes
em outubro de 2021, e hoje tem que repassar integralmente os aumentos aos consumidores, com medo de fechar as
portas. O botijão está sendo vendido a R$ 105, direto na portaria, ou R$ 125, com entrega em domicílio — aumento de
R$ 30, ante 2021.
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— Tivemos que segurar por causa da concorrência, mas agora não tem como vender abaixo do preço de custo, porque
fica inviável. Quando a gente parou para fechar as contas, não deu para pagar as despesas de forma que comporte todos
os gastos.

GLP ainda tem preço competitivo
O peso do gás de botijão no salário mínimo, que hoje beira os 9%, pode ser explicado por uma combinação de fatores,
segundo especialistas. Além da escalada da cotação do dólar, em 2022, outro ponto que explica os constantes reajustes
é a invasão da Ucrânia pela Rússia, desde fevereiro.
Boa parte do gás consumido no Brasil é importado, e o dólar próximo a R$ 5 encarece o custo de importação, repassado
ao consumidor final. Em 2022, a invasão da Ucrânia, envolvendo dois dos maiores exportadores de gás, contribuiu para
os saltos nos preços.
E não há perspectiva de melhora no médio prazo, segundo o professor Marco Antonio Rocha, do Instituto de Economia da
Unicamp. Ele avalia que, até o fim do ano, o preço do botijão não deve voltar ao patamar pré-pandemia — quando era
vendido, em média, por R$ 64,79 — sem perspectiva de melhora do conflito na Ucrânia.
— As refinarias respeitam o preço dos importadores que comprime, principalmente, a margem de lucro do varejo, que já
recebe os reajustes aplicados nas refinarias, além de grandes e pequenas distribuidoras.
Apesar dos altos preços, o botijão de gás ainda é uma fonte de energia com preços competitivos, em relação às outras
fontes — uma unidade de 13 kg dura, em média, 56 dias em uma residência, aponta o presidente do Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de GLP (Sindigás), Sergio Bandeira de Mello.
— O gás de cozinha é uma fonte de energia bastante competitiva e adequada ao perfil de consumo da maior parte das
famílias brasileiras. A evolução do preço do gás em relação ao salário mínimo é uma questão importante que precisa
ser enfrentada. A pobreza energética ligada à renda é um desafio. É preciso combater a participação da lenha na matriz
energética, que vem crescendo nos últimos anos — ressalta Bandeira de Mello.
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Programas sociais e o acesso ao GLP
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 10 DE AGOSTO DE 2021

O GLP é uma energia extremamente necessária para o segmento residencial no Brasil. Abastece 91% dos lares brasileiros
por meio de um sistema logístico complexo, de entrega porta a porta, que combina segurança, eficiência e rapidez. Depois
de inúmeras discussões sobre o seu preço ao consumidor final, parece haver a compreensão de que as dificuldades de
acesso ao produto derivam da limitação de renda de uma parcela da população que vive em situação vulnerável. Condição
essa que se agravou com a piora da crise econômica após a pandemia.
Parece ter ficado claro, também, que o GLP não é um produto caro, basta compará-lo às energias alternativas. Invariavelmente,
o energético mostra-se mais competitivo que o gás natural e a energia elétrica. E, finalmente, concluiu-se que não está
sob a competência do setor privado a solução para recompor o poder de compra das famílias mais pobres.
Recentemente, os governos e poderes, em diferentes níveis e esferas, mostraram-se sensíveis ao problema. Caminham para
o entendimento de que é urgente a implementação de políticas públicas que, por meio de instrumentos de distribuição de
renda, reduzam desigualdades e possibilitem às famílias vulneráveis o acesso ao gás, um produto de primeira necessidade.
É louvável que políticas públicas, de forma direcionada, estejam sendo pensadas e, em algumas municipalidades, já
implantadas. O setor de GLP vem há anos contribuindo com estudos que sinalizam sua importância para superar o entrave
da renda. Ampliar o acesso ao produto é também um investimento na saúde pública porque a lenha catada, usada em
substituição ao GLP, traz sérios riscos de doenças, principalmente pulmonares. Elas acometem prioritariamente mulheres
e crianças, o grupo mais exposto à fumaça produzida pela queima da lenha. Reparar essa realidade trará justiça social,
qualidade de vida e bem-estar para as famílias de mais baixa renda.
Sergio Bandeira de Mello – Presidente do Sindigás
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GLP, Energia Limpa e Eficiente
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 14 DE JUNHO DE 2021

Estudo da Consultoria LCA mostra que o aumento da participação do GLP na matriz energética brasileira traria crescimento
socioeconômico, com mais empregos e geração de receitas. O gás – uma energia limpa, transportável, versátil, abundante,
segura e eficiente – tem bastante espaço para crescer quando observamos a fatia que a lenha representa – 6,9%, de
acordo com o Balanço Energético Nacional 2020.
Dois aspectos são indiscutivelmente salutares na substituição da lenha pelo gás: o ambiental e o de bem-estar. Energia
utilizada diariamente no preparo das refeições de 91% do total de lares no país, para cocção e outros usos em domicílios,
o GLP é bem mais limpo que a lenha e, ao mesmo tempo, é capaz de fornecer o poder calorífico, tomando-se como
referência um botijão de gás, que somente o corte e a queima de dez árvores poderiam fazer.
Muitas indústrias ainda utilizam a lenha em seus processos, com várias desvantagens além das ambientais. Entre elas,
estão a alta demanda de recursos e tempo para a manutenção de equipamentos; menor qualidade do produto final, devido
à dificuldade em se manter a homogeneidade de temperatura; perda de competitividade; e custos indiretos de estocagem
da lenha.
No âmbito do uso doméstico, a lenha tem consequências que podem ser ainda mais nefastas. Estudo da professora Adriana
Gioda, do Departamento de Química da PUC-Rio, mostra que as emissões da combustão da lenha são tóxicas para a saúde,
causam doenças cardíacas, pulmonares e câncer, contribuindo diretamente para o aumento da morbidade e da mortalidade.
Vitimam, sobretudo, as populações menos favorecidas. Não há como negar, observando-se todo esse cenário, as vantagens
que o GLP poderia trazer ao expandir seu uso em substituição à lenha.
Sergio Bandeira de Mello – Presidente do Sindigás
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GLP, energia amiga do meio ambiente
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 18 DE MARÇO DE 2021

Fonte: Sindigás
Energia eficiente e abundante com baixo impacto ambiental é condição primordial para qualquer país que busque crescimento
e desenvolvimento sustentáveis. Se tivermos que pensar em um energético de alto poder calorífico, limpo e fartamente
disponível em todo o território nacional, esses atributos cabem em um só: o GLP.
Com baixa emissão de poluentes e capacidade de geração de energia superior ao carvão ou outro combustível fóssil
que gere resíduos, o GLP pode ser considerado um energético amigo do meio ambiente. É livre de metais pesados e não
contamina nem os mananciais, nem o solo. No Brasil, ainda há pouca consciência sobre as propriedades físicas do GLP
que são particularmente relevantes para o meio ambiente. O energético, por esse e vários outros motivos, poderia ter uma
participação na matriz energética bem mais representativa, como em outras economias robustas.
Quando se preserva o meio ambiente, se faz o mesmo com a saúde. A lenha ainda é bastante utilizada em muitas cozinhas
pelo Brasil, especialmente por famílias desfavorecidas, mas, ao contrário do GLP, ela provoca diversos efeitos nocivos à
saúde dos usuários, causados pelo monóxido de carbono e partículas materiais emitidas na queima. Estudos indicam que
a fumaça da lenha é cerca de 20 vezes mais poluente que as emissões do GLP. Além dos danos ambientais, pode causar
problemas respiratórios, doenças pulmonares, nos olhos, entre outras. E se pensarmos que o poder calorífico de um só
botijão de 13kg de GLP corresponde à queima de dez árvores, não há adjetivo mais apropriado para essa energia que não
seja… excepcional.
Sergio Bandeira de Mello, Presidente Sindigás
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GLP: democratização no acesso para redução do consumo de lenha
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Marcelo Colomer, pesquisador do Grupo de Economia
da Energia da UFRJ, fala sobre o papel do GLP no
desenvolvimento social
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 19 DE MAIO DE 2021

Fonte: AIGLP
“O GLP reduz consideravelmente o tempo de cozimento e consequentemente o tempo dispendido na atividade de alimentação”,
ressalta Marcelo Colomer, pesquisador do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (IE/UFRJ). Na entrevista, fala sobre subsídios ao consumo de GLP, o papel do GLP nas questões de saúde
pública e mais questões.

1. Do ponto de vista da Academia, como se daria a ampliação do acesso da população de baixa renda aos combustíveis
mais modernos e mais limpos?
Sempre que se fala em ampliar o acesso da população de baixa renda às fontes de energia se pensa diretamente em
algum tipo de subsídio ao consumo. Isso deve-se ao peso que o consumo de energia, seja eletricidade seja o próprio GLP
tem sobre a renda familiar da população de baixa renda. No entanto, subsídios horizontais aplicados diretamente sobre
o preço da energia acabam beneficiando o consumo de uma parcela da população que não faz parte do público-alvo da
política em questão. No caso do GLP, por exemplo, a redução uniforme do preço do botijão de 13 quilos beneficia além
da população de baixa renda uma parcela significativa de consumidores comerciais e residenciais de média e alta renda.
Ademais, cria estímulos para que consumidores que atualmente utilizam recipientes maiores migrem para o botijão de 13
quilos, mesmo sendo menos eficiente para o seu perfil de consumo. Assim, políticas horizontais de estímulo ao consumo
podem criar muitas distorções e significa uma má alocação dos recursos públicos. As políticas mais eficientes são aquelas
que direcionam os recursos públicos diretamente ao público-alvo desejado.

2. Como a expansão da cobertura do GLP pode contribuir para o desenvolvimento social e para questões de saúde pública?
Considerando que uma parcela significativa da população de baixa renda ainda faz uso de biomassa de baixa qualidade
para cocção, a expansão do GLP para esses lares traz elevados ganhos, não somente em relação a redução de problemas
de saúde, em particular de doenças respiratórias, como de qualidade de vida, uma vez que sendo muito mais eficiente
energeticamente falando, o GLP reduz consideravelmente o tempo de cozimento e consequentemente o tempo dispendido
na atividade de alimentação. É importante salientar que o uso da lenha nos lares de baixa renda afeta mais mulheres e
crianças que, por outros problemas socioeconômicos, já se mostram mais vulneráveis.
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3. Como pesquisadores, vocês conseguiram notar alguma influência do auxílio emergencial no consumo de GLP residencial?
Existem uma série de estudos feitos que mostram uma relativa sensibilidade do consumo de GLP às variações na renda.
Essa sensibilidade é maior quanto maior é o peso do consumo energético sobre a renda familiar. Considerando a importância
e essencialidade do consumo de energia, esse se mostra mais sensível ao peso que este representa sobre a renda do que
ao preço absoluto dos energéticos. No caso do ano de 2020, há indícios de que nos estados onde o auxílio emergencial
contribuiu para o aumento da renda familiar, houve um aumento do consumo do GLP. No entanto, estudos mais aprofundados
devem ser feitos já que o ano de 2020 foi atípico em vários sentidos. As políticas de isolamento social, principalmente nos
primeiros meses do ano, aumentaram o tempo de permanência e número de refeições nos lares, o que contribui também
para explicar o aumento do consumo de energia. Assim, precisamos realizar estudos mais robustos para identificarmos
precisamente o efeito do auxílio emergencial sobre o consumo de GLP em 2020.

4. Qual é a relação entre políticas públicas e o consumo do GLP pelas classes de mais baixa renda?
Como já mencionado, o consumo de GLP da população de baixa renda é muito sensível ao peso que este tem sobre sua
renda familiar. Um bom indicador para ser analisado é a evolução do peso do GLP sobre o salário-mínimo. Em outros termos,
como o preço do GLP tende a flutuar muito mais do que o salário-mínimo, ocorre, normalmente, uma redução do poder de
compra da população de baixa renda entre os períodos de reajustes da renda mínima. Se formos levar em consideração que
desde 2019 os preços do GLP praticados pela Petrobras passaram a ser atrelados ao mercado internacional, o que tende
a aumentar as flutuações do preço final, as diferenças entre o custo do energético e renda familiar passaram a oscilar
mais também. Assim, políticas públicas que mantenham o poder de compra da população de baixa renda são essenciais
para a redução da pobreza energética.
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Transição Energética e Mercados de Combustíveis: um
novo padrão de concorrência?

Helder Queiroz Pinto Jr.
Marcelo Colomer

1. Introdução
O avanço das mudanças climáticas e a crescente preocupação com as questões
ambientais têm colocado o conceito de transição energética no centro do debate sobre
o futuro das indústrias de energia. Associado normalmente a transição para uma matriz
energética limpa e sustentável, o conceito de transição energética apresenta um
espectro mais amplo de mudanças associadas, quase sempre, ao nível de
desenvolvimento econômico e social das nações.
A ideia de uma transição energética global em larga escala, no entanto, é difícil de ser
sustentada e verificada na prática. Isso porque os fatores locais e regionais apresentam
uma grande influência sobre as escolhas das diferentes sociedades sobre suas fontes
energéticas. A oferta e disponibilidade local de energia, a elevada dispersão geográfica
dos custos de produção, as externalidades criadas pelo uso de cada fonte energética,
o desenvolvimento de novas formas de produção (desenvolvimento de novas
tecnologias) e o aumento da eficiência energética são fatores determinantes na
construção da matriz energética de cada país.
As diferentes respostas ao choque de preço do petróleo de 1973 e 1979 mostram que,
embora possamos identificar um destino comum nos processos de transição energética,
os caminhos para se chegar lá podem ser bastante diferentes. No Brasil, por exemplo,
a tradição nacional na produção de cana de açúcar, as vastas extensões de solo
agricultável e as experiências anteriores no uso do bio-etanol no setor automotivo
automotivo de cana de açúcar em substituição a gasolina – Proálcool.
Nota Técnica nº 06
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levaram o país a desenvolver um agressivo programa de produção nacional de álcool

Na França, por sua vez, ocorreu um agressivo processo de substituição energética no
setor de geração elétrica. Entre 1971 e 2001, 58 reatores nucleares foram construídos
em território francês. A produção de energia nuclear cresceu de 5 milhões de toneladas
de óleo equivalente (Mtoe), em 1971, para 100 de Mtoe em 2008 (IEA, 2010)
correspondendo a 43% do consumo de energia no país.
Atualmente, o conceito de transição energética assumiu novas condições de contorno.
Ao lado da eficiência econômica e da segurança de suprimento, os níveis de emissão e
o impacto sobre o meio ambiente passaram a orientar a trajetória de mudança nas
matrizes energéticas nacionais. Assim, ao contrário dos processos anteriores de
transição, os fatores estritamente econômicos não são mais os protagonistas. Se antes
os reduzidos custos e a disponibilidade das novas fontes de energia impulsionavam sua
expansão na matriz energética, hoje é a contribuição que cada novo energético traz
para a redução dos níveis de emissão que direciona as mudanças na composição da
demanda por energia.
Não que os fatores econômicos como custo e disponibilidade não sejam importantes.
De fato, qualquer processo de transição energética para ser bem sucedido e sustentável
no tempo depende da competitividade das novas fontes frente as anteriores. No entanto,
o que ocorre atualmente é que a ordem de causalidade se alterou sensivelmente. Isto
é, identificada a contribuição que uma fonte de energia ou tecnologia pode trazer para
a redução dos níveis de emissão, busca-se torná-la competitiva através do
aperfeiçoamento tecnológico, do aproveitamento das escalas de produção e de políticas
públicas de incentivos. Esse processo pode ser visto, por exemplo, na difusão dos
veículos elétricos (Reis, 2020).
Sendo um dos setores que mais contribui para os níveis de emissão de CO2 e o mais
resistente às mudanças tecnológicas, o setor de transporte é o calcanhar de Aquiles dos
esforços nacionais em direção a matrizes energéticas mais limpas. No entanto, nos
últimos anos, começamos a ver profundas mudanças nesse setor em função do
desenvolvimento de novas tecnologias.
Nesse sentido, espera-se mudanças profundas na estrutura desse setor decorrentes de
mudanças nos paradigmas tecnológicos. Isso trará consequências diretas para a
indústria de petróleo, mais precisamente, para o mercado de combustíveis. Com base
no exposto acima, surge uma importante questão. Como o setor de refino, e
sistema de transporte associadas a transição para uma economia descarbonizada?
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consequentemente, o mercado de combustíveis deve ser afetado pelas mudanças no

Nesse contexto, quais serão os impactos para a estrutura de oferta de GLP que ainda
tem no setor de refino uma importante fonte de suprimento?
Para aportar alguns elementos de análise a estas questões, esta Nota apresenta, nas
seções seguintes, os traços marcantes das principais mudanças já em curso e
observadas no setor de transportes (seção 2) e no mercado de combustíveis (seção 3).
A seção 4 examina, brevemente, os impactos decorrentes de tais mudanças sobre o
mercado de GLP. A última seção sumariza as principais mensagens desta Nota Técnica.

2. Um novo Sistema de Transportes
Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2020a), em um cenário de
desenvolvimento sustentável, as emissões de CO2 pelo setor de transporte irão se
reduzir em 90% nos próximos 50 anos, passando de 8,1 Gt em 2019 para 1 Gt em 2070.
Decorrente de profundas mudanças no modo como pessoas e cargas são
transportados, a descarbonização do setor de transporte, ao lado da indústria, mostrase como o principal desafio do processo contemporâneo de transição energética. No
gráfico abaixo podemos comparar os níveis estimados de redução das emissões por
setor econômico entre 2019 e 2050.

Figura 1 – Redução dos Níveis de Emissão por Setor Econômico no Cenário de
Desenvolvimento Sustentável da IEA
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Fonte: (IEA, 2020b)
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Estruturado historicamente sobre o binômio “motor a combustão-combustíveis fósseis”,
o setor de transporte passa por transformações que dependem de um mix de novas
tecnologias, muitas das quais ainda se encontram em seus estágios iniciais de
desenvolvimento e comercialização (IEA, 2020a). Isto inclui motores elétricos, baterias,
células de combustíveis, novos biocombustíveis, nova infraestrutura de distribuição e
abastecimento (recarga) e tecnologias digitais capazes de coordenar os novos fluxos
energéticos.
Acredita-se que a principal contribuição para a redução das emissões no setor de
transportes nos próximos 50 anos virá da difusão dos veículos elétricos, seja no
transporte de passageiro seja no transporte de carga. Nos segmentos de aviação e
transporte marítimo, contudo, as barreiras tecnológicas ainda existentes dificultam
mudanças mais radicais na direção a descarbonização 1 . Embora, mesmo nesses
segmentos, estima-se uma redução de 75% das emissões até 2070 (IEA, 2020a).
É importante salientar que embora sejam esperadas importantes quedas nas emissões
de CO2 no segmento de transporte, a movimentação de passageiro e carga irá
aumentar consideravelmente nesse período. Segundo IEA (2020a), a mobilidade percapita nos próximos 50 anos irá dobrar enquanto o volume de passageiro e carga
transportado pela aviação irá triplicar no mesmo período. Como veremos na próxima
seção, a combinação dos dois efeitos acima descritos irá alterar profundamente a
demanda por combustíveis.
No setor de transporte, a principal contribuição para a redução dos níveis de emissão
virá do transporte rodoviário de passageiros e carga. No caso dos veículos comerciais
leves, haverá uma acelerada substituição dos motores a combustão em direção,
primeiramente, aos motores elétricos e, posteriormente, à tecnologia das células de
combustíveis (hidrogênio).
Segundo a IEA (2020a), as grandes empresas usuárias do setor de transporte como
Amazon, DHL, FedEx e UPS serão determinantes para esse processo de transição. As
deixam essas empresas em uma posição privilegiada na conversão de suas frotas para
veículos elétricos. É por essa razão que a frota comercial de veículos elétricos deverá

1

Ver Reis, M. M. S., Analysis Of Current Public Policies For Electric Vehicles Promotion In
Europe, Dissertação de Mestrado Instituto de Economia/UFRJ- ICAI/Universidade de Comillas,
Madrid, 2020
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elevadas escalas de consumo e a capacidade de uso de novas tecnologias digitais

se desenvolver primeiro do que a de veículos de passageiros. De fato, acredita-se que
os consumidores individuais irão se beneficiar das reduções dos custos das novas
tecnologias decorrente da demanda em larga escala do setor comercial e da expansão
das infraestruturas de recarga requeridas para atendê-lo.
Em termos tecnológicos, estima-se que o pico de demanda por veículos híbridos deva
ocorrer em 2030. Isso porque com o aperfeiçoamento das baterias (aumento da
densidade energética e durabilidade) os veículos dedicados (totalmente elétricos)
devem, gradualmente, substituir os veículos híbridos (IEA, 2020a). O papel dos veículos
híbridos na transição do segmento de transporte de passageiro e a resiliência dos
veículos convencionais em alguns mercados nacionais alongam um pouco mais a vida
útil dos combustíveis fósseis permitindo a adaptação de algumas empresas do setor de
petróleo às novas condições de mercado.
No longo prazo, no entanto, há expectativa de que a frota de veículos leves seja
majoritariamente formada por carros elétricos dedicados. Na Europa, em particular, as
políticas públicas em diversos países já oferecem incentivos nesta direção (Reis, 2020).
Segundo a IEA (2020a), em 2070, 90% da frota de veículos de passageiro deverá ser
composta por carros elétricos e 10% por veículos com células de combustível.
No caso do transporte coletivo de passageiro, a tendência atual de conversão da frota
para veículos elétricos verificada em algumas cidades da Europa e da Ásia deverá ser
replicada em outros centros urbanos no esforço das autoridades municipais de melhoria
da qualidade do ar. Segundo a IEA (2020a), até 2070 2/3 dos ônibus urbanos irão ser
elétricos e ¼ utilizarão células de combustível a hidrogênio.
Diferente do verificado nos segmentos de veículos leves e coletivos urbanos, no
transporte de longa distância o processo de descarbonização enfrenta grandes
barreiras, principalmente em função da falta de infraestrutura de recarga rápida ao longo
dos principais corredores de movimentação. Nos segmentos de transporte aéreo e
marítimo, as mudanças em direção a menores níveis de emissão também enfrentam
obstáculos tecnológicos importantes, sendo que nesses casos, o aperfeiçoamento de
novos combustíveis sintéticos a partir dos biocombustíveis tradicionais desempenhará
um importante papel na descarbonização.

As mudanças tecnológicas vislumbradas no setor de transporte como resposta aos
desafios da transição energética irão ter efeitos profundos sobre o negócio de refino.
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3. Um novo Mercado de Combustíveis

Como mencionado anteriormente, a indústria de petróleo se consolidou no paradigma
motor a combustão/combustíveis automotivos. Assim, embora a importância de outros
derivados como a nafta petroquímica e o próprio GLP na geração de receita das
refinarias não deva ser negligenciada, são os combustíveis automotivos que permitiram
o aproveitamento das economias de escala e os ganhos de eficiência tão importantes
para a consolidação da indústria petrolífera como motor do desenvolvimento econômico
do século XX.
Nesse sentido, qualquer mudança no mercado de combustíveis automotivos tem
impacto significativo no modelo de organização de toda a cadeia produtiva da indústria
de petróleo. A pandemia da Covid-19, por diferentes razões, somente antecipou muitos
dos desafios de longo prazo enfrentados pelo setor de refino. A redução da demanda
por combustíveis descortinou o significativo excesso de capacidade de oferta existente
em vários mercados. A queda dos preços e as elevadas incertezas sobre o ritmo de
recuperação econômica, por sua vez, só anteciparam o ceticismo dos investidores em
relação a vida útil do modelo tradicional de organização da indústria de petróleo.
De fato, a crise econômica, sem precedente na história contemporânea recente e que
se instaurou na economia mundial desde o primeiro trimestre de 2020, vem deixando
marcas profundas em diversos setores econômicos em particular na indústria de
petróleo. A queda acentuada na demanda de combustíveis automotivos associada a
uma expectativa de lenta recuperação econômica fez a Agência Internacional de
Energia rever sua estimativa para a demanda total de petróleo em 2030. Em sua revisão,
a demanda de petróleo bruto em 20230 será 2 milhões de barris dia a menor do que se
estimava em 2019. De fato, os níveis de consumo de 2019 só serão alcançados
novamente em 2025. (IEA, 2020b)
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Figura 2 – Mudança no cenário de demanda de petróleo decorrente da crise
econômica de 2020

Fonte: (IEA, 2020b)
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No mercado de combustíveis, a antecipação das projeções de queda da demanda por
derivados vem impactando significativamente o setor de refino. Há alguns anos, vem se
verificando uma redução na taxa de utilização do parque de refino mundial. Isso decorre
tanto da adição de nova capacidade de produção no mercado asiático, em particular na
China e na Índia, quanto dos níveis moderados de crescimento da demanda por
derivados, principalmente no mercado Europeu. Em 2020, com a pandemia da COVID19, a taxa de utilização das refinarias atingiu o nível mais baixo dos últimos 35 anos
(IEA, 2020b).
O cenário acima descrito e as perspectivas de profundas mudanças estruturais no
segmento de transporte têm levado muitas empresas do setor de petróleo a repensarem
suas estratégias de investimento. Assim, estima-se que nas próximas décadas a
produção mundial de derivados de petróleo irá crescer em ritmo muito mais lento do que
o verificado na última década.
Mais do que a redução na produção de derivados, as mudanças estruturais ocorridas
no mercado de combustíveis deverão levar a uma profunda restruturação do refino, no
plano internacional, não somente em termos patrimoniais como também em termos de
produtos2. Isso é, a redução da demanda por combustíveis automotivos irá fazer com
que muitas refinarias desloquem sua produção para as matérias-primas da
petroquímica.
No entanto, diferentes dos combustíveis automotivos, a oferta de matéria prima para
petroquímica pode originar-se de outros setores produtivos que não o de refino, como,
por exemplo, de plantas de processamento de gás natural. Assim, a redução da
demanda por combustíveis automotivos não somente redimensiona o negócio de refino
como também o tira de sua zona de conforto atirando-o em mercados muito mais
competitivos.
Essa nova estrutura competitiva exerce enorme pressão sobre as refinarias mais antigas
e menos competitivas. As respostas dadas por cada empresa irão variar de acordo com
escolherão ou serão pressionados a fechar suas operações. Outras, por sua vez, podem
escolher aproveitar suas estruturas logísticas de distribuição e produção em novos

E como será destacado, num próximo Texto para Discussão, esta questão é particularmente importante
para o Brasil, pois à restruturação do refino, no plano internacional, está em curso o processo de preparação
da venda de 8 refinarias da Petrobras, e que, por conseguinte, irá igualmente promover uma forte
reconfiguração patrimonial e estrutural do segmento nacional de refino.

2
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as circunstâncias específicas dos mercados onde atuam. Algumas provavelmente

nichos de mercado. Na direção de adaptação às novas condições de mercado, dois
movimentos têm sido observados nas últimas décadas (IEA, 2020b):

I)

Como já mencionado anteriormente, algumas refinarias vêm apostando na
petroquímica, via “refino petroquímico integrado". Os primeiros investimentos
em instalações integradas de refino ocorreram em 2019 e mostraram-se
bastante resilientes durante a crise econômica de 2020. Foram anunciados
recentemente vários investimentos em plantas que convertem petróleo bruto
diretamente em produtos químicos (China, Índia e Coréia) seguindo a
iniciativa da Arábia Saudita que já possui um complexo integrado de refino.

II)

A segunda alternativa encontrada por algumas empresas tem sido a
diversificação em negócios de baixo carbono como uma forma de garantir
novas fontes de receita. Várias empresas na Europa como Neste, Eni e Total,
converteram algumas de suas instalações em biorrefinarias. Nos EUA,
algumas refinarias, incentivadas por políticas públicas de incentivo à redução
de emissões, pretendem fazer o mesmo. O Canadá também planeja adotar
políticas semelhantes para apoiar a conversão de refinarias menores e
afastadas da costa. A maioria dessas instalações pretende produzir óleo
vegetal hidrotratado (também conhecido como "diesel renovável"), que, ao
contrário do biodiesel tradicional, contorna o problema dos níveis máximos
de mistura que limita a quantidade que pode ser adicionada ao diesel. Outro
produto dessas plantas é a reciclagem química, especialmente a conversão
de lixo plástico em matéria-prima (nafta). Alguns refinadores também estão
de olho nas oportunidades de produção limpa de hidrogênio, o que lhes
permitiria fazer uso de sua posição como grandes consumidores de
hidrogênio e como operadoras de redes varejistas capilarizadas.

A pandemia da COVID-19 antecipou muitos dos efeitos esperados da transição
energética sobre o mercado de combustíveis, mesmo que por razões diferentes. No
longo prazo, acredita-se que a trajetória de mudanças não somente será mantida como
também reforçada pelas mudanças estruturais ocorridas no setor de transporte, como a
do cenário acima, o que se verifica como resposta do mercado é uma elevação do
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maior penetração dos veículos elétricos e as mudanças nos hábitos de consumo. Diante

ceticismo em relação a capacidade da indústria petrolífera em se erguer da crise de
2020.
Para a Agência Internacional de Energia (IEA, 2020b), a necessidade urgente de
redução das emissões exigirá um grande esforço de adaptação dos agentes tradicionais
do mercado de combustíveis. Sendo atualmente a principal fonte de energia, os
combustíveis fósseis irão representar apenas 14% do consumo final de energia do
segmento de transporte em 2070 (IEA, 2020a).
Em um primeiro momento, os biocombustíveis irão desempenhar um importante papel
na redução dos níveis de emissão do setor de transporte. No entanto, a difusão
acelerada dos veículos elétricos, a partir de 2030, e dos veículos com células de
combustível (hidrogênio), a partir de 2050, irão reduzir drasticamente o espaço tanto
para os biocombustíveis quanto para a remanescente oferta de combustíveis fósseis,
principalmente no segmento de transporte leve.
De fato, a eletrificação do segmento de transporte irá deslocar o papel dos
biocombustíveis. Assim a partir de 2030, o biodiesel e o etanol irão ser realocado para
o transporte marítimo ou para a fabricação de combustíveis sintéticos de aviação (IEA,
2020a). A tabela abaixo evidencia as mudanças esperadas no mercado de combustíveis
decorrente da descarbonização do setor de transporte.
Figura 3 – Participação Estimada de Cada Combustível na Demanda do Setor de
Transporte

Fonte: (IEA, 2020a)
Diante desse cenário de profunda mudança no setor de refino, como fica a estrutura de
necessidade de redução das desigualdades energéticas, acentuadas com a crise
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oferta de GLP se consideramos que, diferente dos combustíveis automotivos, a

econômica de 2020, irá manter a importância desse energético no consumo residencial,
principalmente, dos países em desenvolvimento.

4. Impactos sobre o Mercado de GLP
Embora mais da metade da produção de GLP tenha origem no processamento de gás
natural, as refinarias ainda desempenham um importante papel nesse mercado,
principalmente por conta da sua contribuição na produção de butano. Diferente do
propano, cuja principal fonte são as unidades de tratamento de gás natural (UPGNs),
metade da produção de butano advém das refinarias, em particular daquelas localizadas
na Índia e na China. Dentro desse contexto, qualquer mudança estrutural ocorrida no
setor de refino terá impactos significativos na indústria de GLP, pelo menos no curto e
médio prazo.
Os efeitos disruptivos de uma queda no nível de atividade do refino sobre o mercado de
GLP pode ser exemplificado a partir do caso brasileiro. Em 2019, 70% do mercado de
GLP eram atendidos pela produção nacional. Do total de GLP produzido internamente,
cerca de 65% tiveram origem nas refinarias do país.
No primeiro semestre de 2020, com a crise econômica decorrente da pandemia da
COVID-19, houve uma queda sem precedente da demanda por combustíveis
automotivo, em particular da gasolina, o que forçou o setor de refino no país a reduzir
seu nível de atividade. Em abril, por exemplo, houve uma queda de 25% no
processamento de petróleo quando comparado a abril de 2019. A redução dos volumes
de óleo processados nas refinarias do país afetou, consequentemente, o nível de
produção nacional de GLP.
Por sua vez, a demanda por “botijão de cozinha”, diferentemente do caso dos
combustíveis automotivo, não se reduziu o que exigiu a busca por novas fontes
supridoras. Dentro desse contexto, em abril, maio e junho de 2020 a Petrobras teve que
ampliar suas importações de GLP para equilibrar o mercado. Comparados com o mês
de março de 2020, os aumentos das importações de GLP em abril, maio e junho foram
de 70%, 110% e 100% respectivamente.
A elevada liquidez do mercado internacional de GLP associada a capacidade de
e de aumento brusco de preço no Brasil. No entanto, a mudança repentina na estrutura
de oferta doméstica estressou, momentaneamente, toda a logística de distribuição do
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coordenação e de gestão da Petrobras eliminaram qualquer risco de desabastecimento

país e, se não fosse pela Petrobras, a história poderia ter sido outra. O gráfico abaixo
mostra que diferente dos combustíveis automotivos, não houve redução da demanda
por GLP em 2020.
Figura 4 – Venda de GLP pelas Distribuidoras no Brasil
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Fonte: ANP, 2020
Como vimos nas seções anteriores, o processo de transição energética irá, no médio e
longo prazo, trazer uma importante mudança no modelo tradicional de organização da
indústria de petróleo, em particular do setor de refino. A redução acentuada da demanda
por combustíveis automotivos irá levar a uma concentração ainda maior do setor de
forma que, no longo prazo, somente as refinarias mais modernas e competitivas
conseguirão sobreviver no residual mercado dos “velhos derivados”.
O mercado internacional de GLP já é bastante concentrado. Segundo a (IHS, 2019), a
produção mundial desse combustível tem origem basicamente na Ásia (China e Índia),
na América do Norte (EUA e Canadá) e no Oriente Médio. Sendo que no caso dos EUA,
Canadá e do Oriente Médio, o GLP é produzido basicamente a partir do processamento
de gás natural. Nesse contexto e ponderando que as refinarias mais modernas e
competitivas em operação ou em construção se localizam atualmente no mercado
asiático, é de se esperar que a produção de GLP, pelo menos aquela derivada do refino,
concentre-se ainda mais nas próximas décadas.
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Figura 5 – Produção de GLP por Principais Fontes

Fonte: (IHS, 2019)
No caso da oferta de GLP originada do processamento de gás natural, espera-se que
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Fonte: (IHS, 2019)
No caso da oferta de GLP originada do processamento de gás natural, espera-se que
os EUA se tornem o principal exportador seguido dos tradicionais produtores do Oriente
Médio (Arábia Saudita, Qatar e EAU). No entanto, os investimentos Norte-Americanos
na produção de gás e petróleo não-convencional são muito sensíveis aos preços de
médio e longo prazo, tanto do petróleo quanto do gás natural.
Nesse contexto, as incertezas a respeito do comportamento futuro da demanda por
combustíveis fósseis podem trazer impactos significativos para os investimentos na
indústria
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consequentemente, para a produção de GLP. Segundo a (IEA, 2020b), em um cenário
de Desenvolvimento Sustentável, os preços do petróleo devem girar em torno de 53
dólares o barril em 2040 enquanto o do gás natural deverá ficar em 2 dólares o MBtu.
Com esses preços, muitos projetos de E&P, principalmente em formações geológicas
não convencionais, não se viabilizam.
As incertezas trazidas pelo processo de transição energética para a oferta da GLP não
são muito diferentes daquelas associadas à demanda. Se por um lado o processo de
transição energética é centrado na eletrificação e na geração distribuída de energia, o
imenso contingente populacional ainda excluído do acesso a fontes modernas de
energia reforçam o papel do GLP na matriz energética mundial, principalmente no setor
residencial dos países pobres e em desenvolvimento.
Segundo as estimativas da Agência Internacional de Energia (IEA, 2020b), o consumo
de derivados do petróleo no segmento residencial irá se reduzir consideravelmente até
230 nas economias desenvolvidas. No entanto, nos países emergentes dos continentes
africano e asiático, o consumo de derivados de petróleo no segmento residencial irá
apresentar um ligeiro crescimento puxado pela substituição das tradicionais e pouco
eficientes fontes de energia (lenha e outras biomassas) pelo GLP.
Atualmente, cerca de 770 milhões de pessoas não têm acesso a eletricidade e 2,6
bilhões não dispõem de fontes limpas de cocção (IEA, 2020b). A pandemia da Covid-19
reforçou as desigualdades existente em todo o mundo em termos de acesso às fontes
de energia modernas e salutares, especialmente nas áreas rurais e de periferia.
Uma pesquisa realizada pela Universidade de Liverpool em um assentamento informal
95% das famílias entrevistadas (IEA, 2020b)). Como resultado, quase 15% das famílias
que usavam GLP como combustível primário para cozinhar antes da crise da Covid-19
retornaram para o consumo de querosene, e outros 13% voltaram para a lenha.
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em Nairóbi mostrou que as medidas de isolamento social em 2020 afetaram a renda de

Assim, o que tem se verificado é que o recente progresso atingido em algumas regiões
no sentido de expansão do acesso às fontes modernas de energia se reverteu em 2020
em função da crise econômica. Além dos impactos sobre a renda familiar, a crise
econômica vem afetando drasticamente os investimentos públicos e privados na
expansão do acesso das fontes de energia e na redução das desigualdades
energéticas. Na África, por exemplo, a grande maioria das empresas privadas de
energia descentralizada não têm com seguir seus planos de investimento sem apoio
financeiro. Em muitos casos as empresas já começaram inclusive e reduzir sua força de
trabalho (IEA, 2020b).
É difícil pensar como os planos de acesso universal às fontes de energia modernas e
limpas pode ser alcançado até 2030 sem soluções energéticas descentralizadas. Essa
questão é particularmente importante em países com grandes disparidades de
ocupação geográfica e com reduzida infraestrutura de distribuição energética. Na
Nigéria, por exemplo, o papel da energia solar fotovoltaica descentralizada (PV) e do
GLP nas políticas de universalização do acesso à energia vem sendo enfatizado (IEA,
2020b).
De fato, o acesso às fontes limpas de cocção e aos demais usos do GLP requer esforços
políticos ambiciosos e bem delineados. Nesse sentido, o GLP mostra-se como uma
alternativa prontamente disponível e escalável para diferentes necessidades regionais.
No entanto, no longo prazo e em algumas regiões, combustíveis alternativos como
biogás ou bioetanol também podem ter um papel a desempenhar na modernização do
uso energético das famílias de mais baixa renda.

5. Considerações Finais
Diante do quadro de incertezas acima apresentado, acredita-se que o processo de
transição energética acarretará importantes mudanças no mercado de combustíveis
com impactos significativos sobre o segmento de refino3 e, consequentemente, sobre a
estrutura de oferta do GLP. Ademais, a expansão do processo de eletrificação, em
particular nos países desenvolvidos, irá reduzir o mercado residencial para os
das desigualdades energéticas exige a adoção cada vez mais abrangente de soluções
de geração distribuída. Nesses casos, as características da estrutura de distribuição do

3

Este tema será abordado num próximo Texto para Discussão no escopo deste projeto de pesquisa.
Nota Técnica nº 06
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

144

Página16

combustíveis fósseis, embora nos países em desenvolvimento, a urgência de redução

GLP mostram-se bastante aderente às necessidades de modernização das formas de
cocção.
A crise econômica decorrente da Pandemia da Covid-19, no entanto, vem redefinindo o
ritmo do processo de transição energética. Muitos dos avanços recentes na redução da
pobreza energética e na expansão de soluções ambientalmente sustentáveis vêm
regredindo. Assim, a crise econômica iniciada em 2020 e que deve se alongar por 2021
traz uma nova variável de incerteza sobre o compasso das mudanças associadas ao
processo de transição.
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Introdução
A economia global passa por um processo de transformação quanto às condições de
exploração dos recursos naturais, produção e uso de energia. A mudança decorre dos
acordos firmados em torno da consolidação de um novo padrão mundial de
desenvolvimento, pautado na sustentabilidade ambiental e menor intensidade no uso
de combustíveis fósseis. O principal fator responsável por essa transformação é a
ameaça da mudança climática, provocada pelo descontrolado aquecimento global, por
sua vez resultante das emissões de gases do efeito estufa, principalmente, dióxido de
carbono (CO₂).
A transição em curso, baseada na alteração da matriz contemporânea de fontes
geradoras de energia – atualmente intensiva em carbono – para uma matriz
majoritariamente composta por fontes renováveis e de baixo carbono, tornou-se um dos
temas e objetivos centrais de políticas para conter o avanço das mudanças climáticas.
Nesse contexto, o mercado de combustíveis, primordial na economia, é desafiado a se
adequar à transição para um cenário de progressivas exigências quanto à redução da
poluição, compensação dos danos ambientais e eletrificação progressiva do setor de
transportes.
Dessa forma, dentre as discussões necessárias está a que se refere à transformação
do mercado de combustíveis, pressionado a se adequar frente ao objetivo da
estende a toda indústria de energia, tem a regulação como instrumento de disciplina e
comando do desenho e construção de novos sistemas energéticos.
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descarbonização, alocada no cerne das políticas energéticas. Tal mudança, que se

Mudar a matriz de energia implica, além da necessidade de desenhar novas políticas
públicas, também desenvolver uma regulação adaptada para o contexto de transição,
que englobe o ordenamento dos novos mercados de fontes de baixo carbono e a
adequação dos mercados das demais fontes em busca da diminuição de suas emissões
de CO₂. Desse modo, esta nota técnica busca apontar características relevantes de uma
agenda regulatória voltada ao mercado de combustíveis em meio à nova trajetória do
setor energético a nível global.
O trabalho é composto por essa introdução e mais quatro seções. Na primeira seção é
discutido o marco de transição energética e as implicações para as indústrias de
energia. Na seção seguinte, analisa-se a composição do mercado de combustíveis, sua
participação na matriz energética global e as mudanças já observadas em meio ao
cenário de busca da descarbonização. A terceira seção dedica-se à discussão, de forma
esquemática, de uma agenda regulatória para o mercado de combustíveis, apontando
os predicados e possíveis funções desse conjunto normativo no contexto de redução
das emissões de CO₂. Na última seção são extraídas as principais conclusões acerca
da discussão do assunto.

1. A nova ordem energética

Historicamente, a industrialização da economia e o processo de urbanização, em
diferentes regiões do mundo, exigiu o aumento da oferta de energia, bem como a busca
de novas fontes para atender à demanda crescente. Nesse processo de expansão e
consolidação dos sistemas energéticos, o setor de energia se desenvolveu baseado no
uso de hidrocarbonetos – fontes de origem fóssil. Como resultado, a matriz energética
mundial concentra-se em petróleo, gás natural e seus derivados, que respondem por
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60% do consumo final de energia no mundo (IEA, 2020a).
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Gráfico 1 – Consumo Final de Energia Global (2018)
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Fonte: Elaboração própria com base em IEA (2020a).

A partir do refino de petróleo e processamento de gás natural (fontes primárias) são
obtidos diversos combustíveis (fontes secundárias), atualmente inseridos na dinâmica
das cadeias produtivas por serem aplicados, principalmente, ao setor de transportes.
Desse modo, os combustíveis tem a sua utilidade e importância transversais à economia
global, o que cria a interligação entre a sua cadeia e outras cadeias produtivas.
Os combustíveis provenientes de hidrocarbonetos são caracterizados pela emissão de
poluentes, dentre os quais o dióxido de carbono, um dos principais gases causadores
do efeito estufa. A continuidade dessa trajetória de desenvolvimento do setor energético,
alicerçada em óleo e gás natural, foi contestada a partir da necessidade de se reduzir
as emissões de CO₂, posto que o aumento não natural do efeito estufa iniciou a
aceleração da mudança climática, com a previsão de aumento na temperatura do
planeta. Agora, o objetivo é limitar essa elevação em 1,5° (UNFCCC, 2015).
Estima-se que, em 2020, cerca de 33,9 Gt1 de carbono foram emitidas na atmosfera. A
maior parcela das emissões ocorre na geração de energia elétrica no setor industrial e
respondendo por 7,2 Gt (IEA, 2021). Esses níveis de emissões e o consequente

1

Estimativas em gigatoneladas (Gt).
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no setor de transportes, onde o uso de combustíveis de origem fóssil é majoritário,

descontrole do aquecimento global poderão criar desequilíbrios nos ecossistemas do
planeta, afetando a saúde humana, a provisão de recursos naturais e a economia global.
Diante desse cenário criado pela ação antrópica e suas consequências ecológicas e
econômicas, a sustentabilidade ambiental passou a direcionar as políticas públicas para
variadas áreas, dentre elas a energética, uma vez que as atuais matrizes de energia de
quase a totalidade das nações respondem por grande parcela das emissões de carbono
no mundo.
O Acordo de Paris, instituído em 2015, constituiu-se na coalizão mais robusta de
comprometimento entre nações quanto à mitigação desse risco climático, com a
definição de metas de redução das emissões de CO₂, sendo um marco dentre os
tratados com esse objetivo2. Os países signatários do acordo, imbuídos da tarefa de
descarbonizar gradativamente a economia, terão que desenvolver novos mercados de
energia renováveis e de fontes classificadas como emissoras residuais de carbono, bem
como compensar possíveis emissões de CO₂ de outras atividades em suas economias
(UNFCCC, 2015). Tais diretrizes foram significativamente reforçadas, em abril de 2021,
pela Cúpula do Clima, promovida pelos EUA na nova Administração Biden.
É importante ressaltar que os problemas dos países signatários dos acordos
internacionais sobre o clima, variam conforme as origens das emissões de carbono e
outros poluentes causadores do efeito estufa. Essa diferenciação decorre da
especificidade das matrizes energéticas e matrizes de combustíveis em cada nação,
bem como as escalas dos mercados energéticos, condições infraestruturais,
competitividade e viabilidade econômica. Logo, as políticas nacionais podem possuir o
objetivo comum da descarbonização, porém, os meios para cumprir as metas variam de
um país a outro3.

mudanças globalmente similares, por ser majoritariamente composto por derivados de
fontes fósseis. Sublinhe-se que existe uma grande dependência de derivados de

O Protocolo de Kyoto, apesar de ter sido concebido em 1997 e vigorado entre 2005-2012, não alcançou
a extensão e perenidade da anuência com relação aos seus termos, bem como a dimensão das metas que
o Acordo de Paris conseguiu determinar.

2

O caso da Noruega é uma ilustração exemplar. O país, diferentemente da maioria, tem uma matriz elétrica
baseada em fontes renováveis. Já a sua matriz de combustíveis, que serve à mobilidade, está em transição
para uma matriz de baixo carbono.

3
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Já o mercado de combustíveis, em particular, apresenta questões-chave para

hidrocarbonetos para a locomoção em diferentes modais, o que impõe um desafio maior
ao mercado de combustíveis, uma vez que é necessário desenvolver formas de: (i)
reduzir as suas emissões de poluentes; (ii) criar novas classes de combustíveis; (iii) e
competir com o processo de eletrificação dos distintos meios de transporte,
destacadamente do rodoviário.
No que tange à reorientação da trajetória energética, para um mundo com menos
carbono, a IEA (2021), ao estabelecer um marco de completa descarbonização em
2050, em seu roadmap Net Zero 2050, definiu um quadro esperado de políticas, normas
e investimentos para alcançar tal meta. Diante desse conjunto de condições, as
emissões totais de CO₂ precisariam cair cerca de 45% em relação aos níveis de 2010
em 2030, o que significa que as emissões de CO₂ do setor de energia e processos
industriais precisariam ficar entre 20,1 Gt, e 6,6 Gt em 2030. A assunção de tais metas
aponta para a dimensão das mudanças que deverão ser desenvolvidas no mercado de
combustíveis.
Esses cenários de avanços para a descarbonização, estimulando a adoção de novas
tecnologias, como, o hidrogênio e os biocombustíveis, bem como o aprimoramento em
termos ambientais dos energéticos existentes, como o uso de fontes de baixo CO₂,
indicam a necessidade de um novo “mind set” para a adequação do papel do Estado no
setor de energia. Neste registro, é importante notar que a sustentabilidade ambiental
tornou-se a definidora do novo modelo de desenvolvimento econômico, identificado pela
busca de um padrão de produção e consumo fundado na exploração controlada dos
recursos e minimização de possíveis efeitos nocivos ao meio ambiente.
Para se alcançar níveis elevados de sustentabilidade são necessárias políticas públicas,
novas tecnologias e regulação aplicada aos setores econômicos. Particularmente para
o setor energético, o aumento da eficiência, competitividade e financiamento das fontes
renováveis e de baixo carbono é um desafio que abarca grandes e múltiplas dimensões.

O mercado de combustíveis é basilar para a dinâmica da economia contemporânea,
compondo a base energética das atividades econômicas e sociais mundiais. É
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2. O mercado de combustíveis desafiado

importante esclarecer que esse mercado é composto por outros mercados, uma vez que
cada energético possui uma cadeia produtiva própria, devido às suas particularidades
técnico-econômicas.
Como o setor de transportes é um dos grandes consumidores de combustíveis –
destacadamente de origem fóssil – a sua matriz de energéticos é um bom indicativo da
dimensão da transformação setorial a ser perpetrada a partir da descarbonização. O
setor de transportes consome cerca de 65,2% do petróleo na indústria de energia, o que
corresponde à demanda para a produção de diferentes combustíveis. Quanto ao gás
natural, a mobilidade consome 7,3%, sendo a indústria a grande consumidora,
demandando 37% da produção global (IEA, 2020a).

Gráfico 2 – Consumo Final Global de Petróleo por Setor (2018)
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Fonte: Elaboração própria com base em IEA (2020a).

Essa configuração sofre pressão para ser modificada, tendo em vista a transição do
setor energético para uma base mais sustentável. Desse modo, o mercado de
combustíveis tem um enorme desafio, em face da transição para uma matriz de fontes
consumidores de combustíveis de origem fóssil, como o setor de transportes. De acordo
com a IEA (2020b), no cenário de políticas públicas já declaradas, o consumo de energia
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de baixo carbono e eletrificação de segmentos econômicos, anteriormente

elétrica se elevará em 39,4% entre 2018-2040, ao passo que o consumo de petróleo
terá uma redução de 43,6% no mesmo período, indicando o aumento da participação
da eletricidade na economia global.
Considerando a projeção construída pelo Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), em um cenário de zero emissões líquidas de carbono, o consumo de petróleo
cai entre 70-10 Mb/d4, cerca de 30-90% abaixo dos níveis atuais. No cenário de Net
Zero 2050 proposto pela IEA, o consumo de óleo cai para cerca de 25 Mb/d, dos quais
10 Mb/d seriam usados no setor de transportes, principalmente para o transporte de
longa distância (rodoviário, aéreo e marítimo). Assim, é provável que o uso de petróleo
no transporte decline ainda mais, com veículos e infraestrutura sendo cada vez mais
substituídos por tecnologias e fontes de energia alternativa (BP, 2021).
Como mencionado, a diminuição das emissões de carbono tem a eletrificação,
notadamente da mobilidade – o transporte é o terceiro maior emissor de CO₂ – como
um dos meios de ser efetuada. Isso promoverá mudanças nas tecnologias dos veículos
automotores, no que tange ao seu padrão de energia na força motriz. Na trajetória de
busca pela emissão de zero carbono e no cenário de políticas públicas já estabelecidas,
existe a previsão de que as vendas de carros elétricos saltem de 3 milhões em 2020
para 56 milhões de unidades em 2030, isto é, um incremento de 1.800% no total anual
(IEA, 2020b).
Esse processo de eletrificação para a descarbonização precisa observar o custo da
energia elétrica e os equipamentos compatíveis com tal fonte energética. No caso do
setor de transportes, a substituição de veículos do Ciclo Otto por veículos elétricos tem
a sua evolução dependente da redução do custo da tecnologia. Quando se trata do
aquecimento residencial e cocção, também é preciso considerar o custo de aquisição
de equipamentos compatíveis com a tecnologia de eletrificação. Dessa forma,
combustíveis de baixo carbono, como, o gás natural, o gás liquefeito de petróleo (GLP)
e os biocombustíveis podem compor o panorama da transição, por serem
economicamente mais acessíveis, assim como os equipamentos para a sua aplicação.
Tal movimento de substituição e concorrência interenergética irá requerer,
autoridades de regulação de eletricidade e petróleo e derivados.

4

Estimado em milhões de barris de óleo por dia.
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progressivamente, mecanismos e instrumentos regulatórios coordenados entre as

É essencial que políticas energéticas voltadas à descarbonização do setor de
combustíveis tenham esses fatores e condições clarificadas e consideradas nas suas
diretrizes e metas. Apenas desse modo a agenda regulatória de condução do conjunto
de transformações será factível, permitindo uma transição energética praticável e que
sustente o acesso às fontes de energia modernas, sem que um efeito contrário de
regressão do uso de combustíveis modernos ocorra.
Isto posto, é fundamental sublinhar que o desenvolvimento e consolidação dessas
novas tecnologias e padrões condizentes com a descarbonização são dependentes de
políticas públicas transversais e setoriais. Cabe destacar que a execução de tais
políticas requer a elaboração de uma nova regulação, destinada à sua implementação
e disciplina nos mercados de energéticos, em prol da sustentabilidade ambiental.
Portanto, a concepção de uma agenda regulatória é indispensável e, diante do
ineditismo e dimensão da transformação paradigmática, deverá responder às
exigências específicas desse contexto.

3. Mudanças, estímulos e comando: uma nova agenda regulatória na
transição energética

A maior parte das políticas de conteúdo energético está sendo direcionada para a
descarbonização do quadro de fontes de energia usadas na economia. Dentro desse
processo de transição, a regulação assume o papel de instrumento de orientação,
disciplina e imposição das normas criadas a partir das novas políticas, bem como de
fiscalização do cumprimento das determinações em torno da mudança do padrão
energético. Desse modo, a regulação é o meio adotado pelo Estado para supervisionar,
controlar e adequar os segmentos do setor de energia ao novo objetivo, de maneira que
seja possível seguir diretrizes e cumprir metas acordadas quanto à redução das
emissões de carbono (BALDWIN, CAVE & LODGE, 2012).
Por meio da regulação busca-se afetar diretamente o comportamento dos agentes do
setor privado, a fim de alinhá-los com o interesse público. Mesmo em um mercado
fundado na livre concorrência, o Estado, em seu papel de regulador, restringe as
que o ato de regular pretende disciplinar os mercados conforme as determinações das
políticas públicas, sendo um dos elementos de sua dinâmica. Desse modo, o
desempenho dos mercados em termos de alocação e produtividade é co-determinado
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escolhas de agentes econômicos, limitando a discrição (CHANG, 1997). Vale ressaltar

pela regulação e forças concorrenciais de mercado, no caso, do setor de energia e
mercado de combustíveis (VISCUSI, HARRINGTON & VERNON, 2005).
Assim, no contexto da transição energética, a regulação é utilizada na reorganização
dos mercados, podendo ter a função de estimular ajustes quanto à redução das
emissões no setor de combustíveis, auxiliar a formatação de novos mercados (nos
aspectos econômico e técnico) e controlar a evolução da transição energética. Tal
importância da regulação na consecução de uma mudança disruptiva na matriz
energética aumenta a relevância dos predicados afeitos à boa prática regulatória.
Ressalte-se que na trajetória de transformação energética, o conjunto normativo da
mudança deve ser acessível, ou seja, deve ser possível estabelecê-lo e o cumprimento
das suas determinações deve ser factível. Esses atributos são essenciais para garantir
a aplicabilidade de regras, eficácia na sua implementação e eficiência no alcance do
resultado visado. A factibilidade e exequibilidade da regulação aplicada ao mercado de
combustíveis é muito importante em um cenário de mudanças estruturais, como a
transição energética. Desse modo, a agenda regulatória deve conter mecanismos
eficientes, adequados e precisos.
Ao tratar de uma agenda regulatória para o mercado de combustíveis, atenção deve ser
dada à eletrificação do transporte, que perpassa o processo de descarbonização e cria
demandas para a regulação desse processo. Como já dito, a regulação da adoção de
veículos elétricos – a mais destacada mudança que afetará o mercado de combustíveis
– está em processo de aperfeiçoamento, bem como a própria tecnologia. O normativo
avança em países desenvolvidos, com dispositivos regulatórios que, ao determinar
limites para as emissões de CO₂, estão incentivando a produção de automóveis,
caminhões e outras classes de veículos elétricos.
A regulação para a descarbonização tem assumido diferentes vieses, a fim de
instrumentalizar políticas de restrição ou estímulo. Na Noruega, o mercado de veículos
elétricos tem sido objeto de políticas e regulação de incentivos à eletrificação do setor
de transportes – redução de impostos, extinção de taxas, carregamento gratuito de
baterias. Logo, a política para veículos elétricos concentra-se em um pacote de
benefícios, como, a diminuição de tributos ao setor, gratuidade de impostos na compra,
isenção de impostos rodoviários e utilização exclusiva de vias públicas (HOLSTMARK

Dessa forma, o arcabouço regulatório para a descarbonização do setor de transportes
pode ter uma ação restritiva e punitiva quanto às emissões, ou regras que incentivem e
regulamentem subsídios às fontes de energia mais limpa. Observa-se que a mitigação
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& SKONHOFT, 2014).

da mudança climática faz emergir um caráter incentivador em certas regulações no
contexto da transição. Dessa maneira, a regulação pode ter funções adicionais à sua
tarefa de disciplinar os mercados de combustíveis, servindo de meio para estimular a
adoção de carros elétricos ou o uso de combustíveis mais sustentáveis em termos
ambientais.
Em tal cenário, é preciso compreender que a eletrificação do setor de transportes deverá
assumir um ritmo e dimensão diferentes em cada país. Apesar da eletrificação se
destacar na transformação da matriz energética dos transportes e, consequentemente,
afetar o mercado de combustíveis, é essencial sopesar a viabilidade econômica dessa
forma de energia em diferentes territórios, com distintas infraestruturas, dimensões e
restrições físicas e econômicas. A conjugação de custos, infraestrutura disponível e o
financiamento de investimentos ditará a viabilidade econômica do uso de cada fonte em
certas dimensões territoriais, bem como a política de segurança do suprimento.
Dessa maneira, é possível que uma variedade de combustíveis de baixo carbono e
biocombustíveis seja utilizada na transição até a eletrificação, podendo ainda compor
estruturalmente o conjunto de fontes disponíveis para a mobilidade. Portanto, tal
transição pode ser unicamente para a fonte elétrica – a depender do país e região – ou
para um modelo de veículos híbridos, que permita o uso de duas ou mesmo três fontes
de energia e combustíveis de baixo carbono.
A nova agenda de regulação para o setor energético precisa reagir a esses fatores, no
intuito de conseguir contribuir para uma transição viável. Apesar da própria literatura
sobre o tema estar também em processo de revisão, é possível afirmar que o normativo
regulatório deve se dedicar a outras mudanças, além da eletrificação. Logo, pode-se
apontar que a agenda regulatória para o mercado de combustíveis precisa:


Englobar a normatização, para o setor de transportes, de diferentes mercados,
como, biocombustíveis, combustíveis de baixo carbono e o mercado baseado na
eletrificação dos veículos;



Ser factível, propondo regras que possam ser cumpridas em período
determinado e respeitando etapas de adaptação;



Ter precisão para regular, conforme padrões exequíveis de redução das
emissões de carbono nos combustíveis;
Servir de instrumento para políticas públicas de estímulo ao uso de combustíveis
de baixo carbono em diferentes modais de transporte;



Disciplinar e comandar a adoção de combustíveis menos poluentes;
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Criar mecanismos de garantia do suprimento no mercado de combustíveis,
atrelados ao uso de combustíveis de baixa emissão de CO₂.

Desse modo, é fundamental observar que o processo é de transição, exigindo gradação
quanto às regras e consideração das especificidades regionais a nível global quanto a
custo, viabilidade econômica e acessibilidade das fontes energéticas de baixo carbono.
Portanto, a agenda de regulação deve auxiliar a implementação das políticas públicas
do setor energético, com garantia da expansão do acesso aos combustíveis modernos,
menos poluentes ou com zero emissão de carbono, tendo as peculiaridades de cada
região como um fator a ser considerado. Ao ter as funcionalidades elencadas acima, a
regulação torna-se útil e eficiente ao desenvolvimento de um grande mercado de
combustíveis em adequação à nova ordem energética global de descarbonização.

4. Considerações Finais

Esta Nota Técnica buscou chamar atenção para o rol de questões-chave, em matéria
de política energética e regulação, que emergem do redirecionamento dos instrumentos
de política pública voltados para o alcance dos objetivos de construção de uma
economia de baixo carbono. Tanto no plano conceitual, quanto no exercício das suas
atribuições, as autoridades de regulação, entendida aqui como responsáveis e
disciplinadoras da transição energética, precisam considerar que esse processo é
recente e gradativo.
Logo, é imprescindível que as regras para a descarbonização sopesem a capacidade
de transformação dos agentes econômicos, bem como o desenvolvimento de
tecnologias nos novos padrões. Assim, os fatores viabilidade e temporalidade ganham
importância na formulação da regulação para a descarbonização, quer seja via
adequação de combustíveis às novas exigências ou por meio da consolidação da
eletrificação no setor de transportes, baseada em fontes renováveis.
Cabe ressaltar que a precisão da regulação para o setor de energia na transição
energética é muito relevante, posto que num processo de transformação para novos
econômicos e que sustentem, no aspecto operacional e da segurança do
abastecimento, o funcionamento dos mercados do setor. A imposição de regras
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padrões é essencial determinar regras capazes de serem cumpridas pelos agentes

excessivas, muito restritivas e inexequíveis pode afetar a segurança de suprimento e
mesmo desestimular o avanço nas metas de descarbonização.
Quanto ao mercado de combustíveis, o desafio para a reformulação do seu quadro
energético é acompanhado da oportunidade para desenvolver um mercado compatível
com o nível de sustentabilidade ambiental que se pretende alcançar no planeta. Nesse
sentido, o aprimoramento das tecnologias de biocombustíveis e o desenvolvimento de
mercados de combustíveis de baixo carbono, podem compor uma matriz de transição e
garantir variadas opções de fontes energéticas mais sustentáveis.
Uma agenda regulatória para o mercado de combustíveis nesse cenário precisa
compreender o processo de adequação que decorre da descarbonização, bem como a
necessidade de prudência e segurança, o que aponta para a diversificação gradativa do
quadro de fontes mais limpas. Por conseguinte, a sintonia entre as diferentes instituições
de regulação é essencial à estruturação dos novos mercados de combustíveis de baixo
carbono, conjugada com a tendência de crescente eletrificação da economia.
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Mais acesso ao GLP reduz pobreza energética
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Fonte: Sindigás
O Congresso Nacional e o Executivo deram, em novembro e dezembro, um importante passo para estabelecer um programa
social efetivo de combate à pobreza energética. O programa Auxílio Gás nasce com foco nas famílias mais necessitadas
e tem potencial para afastá-las do consumo de lenha. No entanto, a caminhada rumo a este propósito é longa e serão
necessários ajustes para que o resultado desejado possa ser alcançado.
O primeiro deles está na compreensão de que facilitar a aquisição do produto pelas famílias socialmente desfavorecidas
não pode ser debatido sob o prisma do preço. Há tempos o Sindigás alerta que a dificuldade de acesso ao produto não é
uma questão de preço, mas de renda. O custo do botijão é resultado das forças de mercado, da volatilidade internacional,
da cotação do dólar, do frete etc. Todos esses aspectos impactam no valor final, assim como é para trigo e seus derivados,
carne, soja e outras commodities. Estas oscilações acontecem tanto no Brasil quanto em outros países.
O Brasil apresenta um dos maiores níveis de desigualdade social do mundo; à medida que o desemprego avança e a renda
cai, uma parcela maior da sociedade passa a consumir energias de fontes indesejáveis e perigosas, colocando em risco
a saúde, a vida e o meio ambiente. Segundo dados da EPE, 26% da matriz energética residencial nacional formada por
lenha. O que se usa é madeira catada, encontrada em canteiro de obras, no lixo. A queima desse material pode causar
doenças, principalmente pulmonares, que acometem principalmente mulheres e crianças, o grupo mais exposto à fumaça.
É louvável que políticas públicas para aquisição do gás estejam sendo pensadas, mas diante da precariedade econômica
enfrentada pelas famílias mais pobres, o puro e simples repasse de recursos, conforme previsto no programa aprovado
pelo Governo, pode não solucionar o problema. Precisamos compreender que os beneficiários têm muitas prioridades e
urgências e, ao receber o valor do benefício de forma indiscriminada, as chances de utilizá-lo para outras finalidades e
seguir usando a lenha são grandes.
Como agente setorial, tenho o dever de alertar o Governo sobre a importância de aperfeiçoar o vale-gás criando um
mecanismo que garanta a destinação específica do recurso para a compra do botijão, em uma revenda autorizada pela ANP.
Há tempos o setor de GLP vem contribuindo com estudos que sinalizam a insuficiência de renda como o principal entrave
a ser superado para tirar uma parcela da sociedade da pobreza energética, e inseri-los no consumo de gás. Erradicar a
lenha e ampliar o acesso ao produto é, acima de tudo, um investimento em qualidade de vida e saúde pública.
Parabenizamos os atores pelos passos dados, e seguimos acompanhando e colaborando para o aperfeiçoamento contínuo
desta iniciativa.
Sergio Bandeira de Mello – Presidente do Sindigás
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Combate à lenha deve ser prioridade
nas políticas de acesso ao GLP
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 30 DE OUTUBRO DE 2021

Fonte: Sindigás
O atual cenário socioeconômico brasileiro, fortemente impactado pela inflação galopante e desemprego recorde, tem
penalizado principalmente a camada mais vulnerável da população, para a qual o peso da crise é ainda maior. O uso de
lenha e de outras fontes rudimentares de energia para cozinhar tem avançado – um retrocesso no campo da saúde pública
e na qualidade de vida das classes desfavorecidas. Por isso, programas sociais de acesso ao GLP devem estar na ordem
do dia, como forma de reduzir a pobreza energética.
Mais que um auxílio para a compra do botijão, programas sociais são mecanismos de combate à demanda por lenha. Dados
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 2020, apontam que a participação deste combustível na matriz energética
residencial atingiu aproximadamente 24%. Sem renda e com dificuldade de acesso, muitas famílias estão vendendo o
fogão e cozinhando alimentos com restos de madeira. A prática, além de causar acidentes domésticos, pode também trazer
riscos à saúde, prejudicando principalmente mulheres e crianças, que ficam mais expostas à queima desses combustíveis.
Aprovado pela Câmara dos Deputados, o programa “Gás para os brasileiros”, que subsidiará 40% do gás de cozinha,
representa um avanço do Governo quanto ao entendimento de que é urgente a implementação de políticas públicas que
reduzam desigualdades e possibilitem às famílias de baixa renda o acesso ao GLP. No entanto, ao estabelecer apenas a
transferência de renda, sem focalização do recurso, a proposta torna o enfrentamento ao consumo de lenha uma tarefa
secundária. É preciso criar uma tarifa específica, com dinheiro carimbado, para que os contemplados não usem o valor
do benefício em outras finalidades, tal como ocorreu com o Auxílio-Gás durante o Governo FHC, pois são muitas as
necessidades dos beneficiários.
Não sabemos se os que hoje utilizam lenha voltarão a consumir o GLP imediatamente, pois a exclusão resultante da crise
econômica não desaparecerá com a mesma celeridade com que foi criada. A limitação de acesso ao botijão é um problema
social que vai além do consumo de gás, mas extrapola para o campo da saúde pública, da cidadania e da dignidade humana.
Por essa razão, precisa ser analisado de forma profunda, em conjunto com toda a sociedade. E a maneira correta de fazer
isso é, sem dúvida, com programas que garantam o uso de recursos para o fim a que se propõe.
Sergio Bandeira de Mello – Presidente do Sindigás
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Rio de Janeiro, novembro de 2021

Position Paper – AIGLP
Pobreza energética, subsídios e livre concorrência
A AIGLP – Associação Ibero-americana de Gás Liquefeito de Petróleo, que há 35 anos congrega empresas
e associações atuantes no mercado de GLP em 16 países, com o propósito de promover as boas práticas
deste setor, vem respeitosamente trazer às autoridades governamentais, assim como aos órgãos
reguladores e técnicos, algumas questões ligadas à economia, ao meio ambiente e às condições de vida
da população, tendo em vista especialmente os segmentos populacionais em situação de pobreza
energética.
Entendemos como “pobreza energética” a dificuldade de acesso a opções de energia mais limpas e mais
seguras, levando milhões de famílias ao consumo de combustíveis extremamente nocivos à saúde
humana e ao ecossistema, como é o caso da lenha, do etanol e do querosene utilizados para a cocção de
alimentos nas residências. O GLP é uma solução para que a população em geral tenha acesso a uma fonte
energética limpa, com menor emissão de resíduos no meio ambiente, além da vantagem de ser facilmente
transportado, chegando até mesmo aos locais mais distantes e de difícil acesso.
Programas de subsídios ao GLP são recorrentes na América Latina, mas geralmente são implementados
com alto custo e resultados insuficientes. No cenário atual de alta dos preços dos derivados de petróleo
no mundo, agravado pelo desequilíbrio das cadeias de suprimento no pós-Covid-19 e pela desvalorização
das moedas nacionais em relação ao dólar, os governos de vários países do continente vêm adotando
esses programas, poucos deles com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade econômica.
É importante avaliar a aplicação desses recursos. O subsídio sem uma destinação criteriosamente
focalizada cria um preço artificial para o produto e onera excessivamente o Estado, tornando-se um peso
imenso para a carga fiscal e consumindo recursos públicos que poderiam ser destinados a programas de
saúde e educação, além de chegar enfraquecido aos que realmente precisam. No final das contas, todos
arcarão com os custos que vão crescendo a cada dia, comprometendo o futuro, esgotando a liquidez e
endividando os países.
Com base em experiências internacionais, a AIGLP acredita que poderia ser feito mais gastando menos.
Focalizando o subsídio nas famílias menos favorecidas, ou mesmo diminuindo o subsídio geral e
reforçando o focalizado, os recursos aplicados pelo governo terão mais efetividade, porque não serão
diluídos na totalidade da população.
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É importante que os programas busquem alertar para os perigos do uso de energéticos poluidores, com
métricas claras sobre a redução desse consumo tão danoso à sociedade, seja lenha, carvão, álcool,
querosene ou outros. Experiências de fomento ao uso do GLP em diversos países apresentam resultados
inequívocos na redução do desmatamento e dos custos com saúde pública, além de ganhos em bem-estar
social, que podem ser ainda mais significativos com políticas focalizadas. O governo de cada país,
analisando com seus próprios dados a realidade da população nos diversos níveis, reúne as condições
necessárias para definir os beneficiários que devem ser atingidos pelos programas sociais.
Quanto à operacionalização do subsídio, a tecnologia de hoje permite o direcionamento dos recursos
exclusivamente para a compra de botijões residenciais de GLP, por meio de cartões eletrônicos e
aplicativos em telefones celulares, de modo extremamente simples e amigável para os beneficiários e
para os pontos de venda credenciados.
Livre mercado e competitividade
É importante deixar claro que a AIGLP não defende a existência de subsídios, mas entende que, havendo
desejo do Estado em implementar algum programa de combate à pobreza energética, existem meios com
diferentes níveis de eficácia.
A defesa da livre concorrência é um dos pilares básicos da AIGLP, que considera fundamental a
preservação da ampla competitividade entre as empresas, propiciando aos consumidores menores preços
e maior qualidade.
Por outro lado, independentemente dos programas sociais para as parcelas mais carentes da sociedade,
o GLP deve competir em igualdade de condições com os demais energéticos, sendo precificado de acordo
com a realidade dos mercados e criando atratividade para investimentos em infraestrutura que são
imprescindíveis ao abastecimento seguro deste energético essencial. Com seu elevado poder calorífico,
que promove maior eficiência em inúmeras aplicações, inclusive na indústria e no agronegócio,
intensificar o seu uso será altamente vantajoso para a economia dos países e para as gerações futuras.
Assim, o GLP poderá ser utilizado em todo o seu potencial, deixando que a sociedade, os consumidores,
tanto pessoas quanto empresas, escolham o energético de sua preferência.

Ricardo Tonietto
Presidente

Diego Ciufici N. Alves
Diretor Executivo
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Limites ao uso do GLP e o risco de apagão
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 24 DE JUNHO DE 2021

Fonte: Sindigás
A crítica situação hídrica no país, que vê o volume dos reservatórios afundarem a níveis prévios à crise de 2015, já teve
como resultado o aumento na conta de luz e blecautes em várias regiões do Brasil, o que reacende temores de um apagão
em maiores proporções. De acordo com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) há 91 anos não se via tão
pouca água. Já o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), emitiu alertas de que a estiagem deverá provocar o quase
esvaziamento, até novembro, de oito reservatórios de usinas hidrelétricas.
Diante desse cenário, o questionamento que se coloca é: “Por que não ampliar as possibilidades de oferta de energia elétrica
com formas alternativas de geração e contar com soluções standby para momentos críticos?” Além de responderem com
eficiência energética, tais medidas apresentam viabilidade econômica e ambiental.
Embora a matriz energética brasileira seja limpa, com alto percentual de fontes renováveis, ainda é extremamente dependente
de chuvas, o que a deixa vulnerável. E o GLP poderia perfeitamente aliviar a escassez no setor elétrico, desempenhando
um papel importante em situações emergenciais, em sistemas back-up de geração própria. Diminuiria pressões sobre as
linhas de transmissão e distribuição, especialmente por ser um combustível eficiente, limpo e de alta capilaridade, visto
que está presente em 100% dos municípios brasileiros.
No entanto, atualmente é proibido o uso do gás LP para a geração de energia elétrica, tampouco em motores, turbinas
e caldeiras. Essa restrição priva o setor industrial brasileiro de ter como aliado um produto competitivo em preço e
disponibilidade de logística, que é grande no nosso país. O risco de centenas de fábricas ficarem sem energia para mover
suas máquinas e manter suas plantas em plena operação é concreto, existe.
E a solução também existe, está nas mãos da ANP. Cabe a ela expandir a permissão para utilizar o GLP em novas áreas.
Há muito tempo o setor reivindica pelo término das restrições e as mudanças que vêm ocorrendo no mercado mundial
do combustível, somadas à atual crise hídrica, representam um bom momento para o Brasil decidir alterar seus critérios
para permitir novas aplicações deste importante energético.
Sergio Bandeira de Mello – Presidente do Sindigás
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Sindigás sugere aprimoramentos no auxílio-gás
e vê estabilidade nas vendas de GLP em 2022
PUBLICADO POR SINDIGÁS EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Fonte: Petronotícias
Um dos grandes temas que marcaram o debate do setor energético brasileiro em 2021 foi o preço dos derivados. Um
deles, em especial, pesou muito no bolso dos brasileiros – o gás de cozinha (GLP). Frente a isso, o governo lançou mão
recentemente do Programa “Auxílio-Gás”, destinado a subsidiar o preço do gás liquefeito de petróleo às famílias de
baixa renda. Fontes do setor de GLP, no entanto, avaliam que a iniciativa precisa de aprimoramentos. É o que afirma o
presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), Sergio Bandeira
de Mello, nosso entrevistado de hoje (15) do Projeto Perspectivas 2022. Para ele, o auxílio-gás é uma grande iniciativa,
mas seria necessário corrigir a proposta, aperfeiçoando-a com a destinação específica do recurso para compra de GLP.
“Este movimento contribuiria para desestimular o consumo de lenha, que segundo a EPE, em 2020, atingiu 26% da matriz
energética residencial”, afirmou. Bandeira de Mello também falou das suas expectativas em relação à demanda e consumo
de GLP no próximo ano, com estabilidade nas vendas na comparação com 2021. O presidente do Sindigás considera ainda
que o setor vive um momento crucial para discutir aprimoramentos e melhorias. “Está previsto para o início do próximo ano
um rico debate com a ANP, focado no abastecimento nacional e suas garantias, uma vez que estão previstas resoluções
de distribuição na agenda regulatória da agência ”, avaliou.
Como foi o ano de 2021 para a senhor e a sua associação/setor?
Ao longo de 2021, a associação se debruçou em explicar questões relativas aos preços do botijão de gás. Sabemos que
o preço do GLP não escapou das pressões que atingiram o petróleo e seus derivados. O Governo vem percebendo que o
problema não está no preço do produto, mas no acesso de uma parcela mais vulnerável da sociedade a este energético
essencial. Em março, o Governo Federal isentou as embalagens de 13kg de PIS/COFINS, por meio do decreto 10.638.
Uma renúncia fiscal de cerca de R$ 950 milhões ao ano. Apesar da iniciativa, a volatilidade do mercado internacional e
desvalorização da nossa moeda frente ao dólar contribuíram para que o preço do produto continuasse subindo.
Esse cenário impulsionou a ação independente de alguns estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará,
Maranhão, São Paulo e o Distrito Federal, no desenvolvimento de programas sociais de acesso ao botijão de gás. Cada
unidade federativa fez de uma forma diferente, mas de modo geral, a ideia foi promover o acesso ao produto, evitando
apenas o debate sobre preço.
Para o Sindigás, o programa criado pelo DF – “Cartão Gás” – é um bom exemplo. Por meio de um cartão, as famílias
beneficiárias recebem o recurso, usado apenas para a compra do botijão em revendas autorizadas pela ANP. A medida é
importante, considerando que as famílias beneficiárias possuem muitas necessidades e a simples transferência de renda
não garante que elas abandonem o consumo de energéticos indesejáveis, como a lenha, considerada prejudicial tanto do
ponto de vista de segurança e saúde pública.
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O Congresso Nacional caminhou no mesmo movimento dos estados e aprovou o PL 1.374 de 2021, que recebeu sanção
presidencial em 22 de novembro, por meio da publicação da Lei 14.237/2021 e regulamentação pelo Decreto 10.881/2021,
de 02/12/2021, que institui o auxílio Gás dos Brasileiros, destinado às famílias inscritas no Cadastro Único com renda
familiar menor ou igual a meio salário mínimo e àquelas famílias que tenham entre seus integrantes quem receba o
Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O Sindigás sempre manifestou a sua preocupação em ampliar o acesso ao botijão às famílias de baixa renda, pois entendemos
que o maior desafio é o combate à pobreza energética, evitando artificialização de preços do GLP. Tal medida, além de
ineficaz é onerosa e de baixo impacto, uma vez que ela não é focada apenas na parcela mais vulnerável da sociedade,
mas também naqueles que não carecem de assistência social para compra de GLP.
Em paralelo, acompanhamos de perto o desenrolar dos movimentos procedentes dos desinvestimentos da Petrobras, como
a venda da BR Distribuidora e da Liquigás e o Termo de Compromisso de Cessação (TCC), firmado pela estatal com o CADE,
para retirar-se da atividade de refino em diversos mercados. Estamos discutindo de forma continuada com os formuladores
de políticas públicas a importância de manter a garantia do abastecimento dos combustíveis, em meio a estes movimentos.
O que sugere para o governo fazer e melhorar a nossa economia e dar mais força ao setor de GLP?
O programa “Auxílio Gás” implementado pelo Governo Federal é uma grande iniciativa, no entanto, seria oportuno corrigir
a proposta, aperfeiçoando-a com a destinação específica do recurso para compra de GLP. Este movimento contribuiria para
desestimular o consumo de lenha, que segundo a EPE, em 2020, atingiu 26% da matriz energética residencial.
Destaco ainda a necessidade de o Governo elaborar um plano de comunicação para a população, pois em momentos de
alta de preços é importante esclarecer à sociedade a forma correta de usar o energético com o máximo de racionalidade e
eficiência. E o Governo tem obtido bastante sucesso nessas comunicações, como no caso da energia elétrica, por exemplo.
Adicionalmente, estamos alertando continuamente a importância de concentrar os debates regulatórios na transitoriedade
gerada pelo recuo da Petrobrás das suas obrigações com o abastecimento nacional, devido aos desinvestimentos já feitos
e os que virão a ocorrer nos próximos anos.
Outra questão é as anacrônicas restrições ao uso do GLP. Desde a primeira guerra do Golfo, em 1990/91, a utilização do
energético é proibida em motores, saunas, piscinas e caldeiras. Naquela época havia escassez do produto, e o GLP era
agressivamente subsidiado. Hoje, não existem subsídios e o GLP poderia colaborar na crise hídrica, se não houvesse a
restrição de seu uso para geração de energia.
Para finalizar, gostaria de ressaltar que o GLP não precisa de privilégios ou subsídios, mas é importante que ele faça parte
da cesta de energéticos ofertados ao consumidor. Isso é bom para o consumidor, para o setor, mas sobretudo para o país,
afinal, quanto menos artificialismos, melhor. Existem Projetos de Lei tramitando na Câmara que pedem o fim dessas restrições
e acreditamos que a ANP deverá revisar a resolução que ainda prevê proibições ao uso do GLP para os fins acima listados.
Quais são as suas perspectivas e da sua associação para 2022?
O ano de 2022 seguirá desafiador, com um cenário de preços elevados no mercado internacional e, consequentemente,
no mercado nacional. O que pode provocar queda de demanda, em especial no GLP comercializado em embalagens de
até 13 kg. Embora a demanda por GLP seja considerada inelástica, os preços atuais estão testando essa inelasticidade.
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De qualquer forma, o cenário de retomada econômica aumentará o consumo de GLP, tanto para usos comerciais quanto
industriais. O segmento residencial deve experimentar queda tímida. No geral, 2022 deverá apresentar estabilidade nas
vendas ou com queda mínima vis a vis os anos de 2020 e 2021. Medidas como o Auxílio Brasil impactarão diretamente
o consumo de GLP doméstico.
Está previsto para o início do próximo ano um rico debate com a ANP, focado no abastecimento nacional e suas garantias,
uma vez que estão previstas resoluções de distribuição na agenda regulatória da agência. Esperamos também colaborar
na implementação e o texto do programa “Gás para os Brasileiros”.
O ano de 2022, mesmo que com muitos pontos de imprevisibilidade, deve representar um momento propício para o bom
debate. Dispomos de materiais técnicos e expertise de nossas empresas associadas e assim estaremos prontos para
contribuir com diversos temas que impactam diretamente a sociedade, considerando que a atividade de distribuição é um
serviço de utilidade pública, com grande impacto na vida dos brasileiros.
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Artigo

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE POLUENTES EMITIDOS PELOS DIFERENTES COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS
PARA COCÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NO AQUECIMENTO GLOBAL

COMPARISON OF THE POLLUTANT LEVELS EMITTED BY DIFFERENT FUELS USED FOR COOKING AND THEIR
INFLUENCES ON GLOBAL WARMING. Global warming is one of the most worrying environmental problems nowadays. A
joint effort has been made by many countries to minimize greenhouse gas (GHG) emissions, responsible for global warming. The
evidences indicate that global warming is occurring due to anthropogenic activities, mainly caused by the using of fossil or biomass
fuels. Although this effect is more directly associated with external emissions, domestic emissions also have their contributions. In
this way, cooking activities can have an impact on global warming, since the main fuels used for these purposes are from fossil or
biomass origin. This study aimed to evaluate the impact of the most common fuels used for cooking in Brazil on global warming.
Among the fuels studied and the data available to date, biogas, followed by natural gas and liquefied petroleum gas were the least
polluting, even the latter two being derived from petroleum and currently considered the great villain of air pollution. The results also
show that although LPG is the most used fuel (> 90%) in Brazil for cooking, firewood, which accounts for only 3% of consumption,
causes the highest emission rates of greenhouse gases. Therefore, more efficient stoves can have a significant impact on the GHG
reductions in the country.
Keywords: global warming; greenhouse gases; cooking fuels; indoor pollution; firewood.

INTRODUÇÃO
A biomassa foi uma das primeiras fontes de energia utilizadas
pela humanidade,1 sendo empregada desde a sua descoberta na
cocção de alimentos, uma das atividades básicas do ser humano.
Com o desenvolvimento tecnológico, novos combustíveis e fogões
foram introduzidos para esta finalidade. Atualmente, vários combustíveis são usados para a cocção e são provenientes de biomassa ou
fóssil. Biomassa é toda matéria orgânica produzida por fotossíntese,
sendo esta considerada uma fonte renovável de energia.2 As plantas
absorvem a energia do sol e, quando queimadas, a energia química
da biomassa é liberada como calor. A biomassa pode ser queimada
diretamente (p. ex., lenha, restos de plantações e madeiras, palhas,
etc.) ou convertida em biogás (p. ex., metano) ou biocombustíveis
líquidos (p. ex., etanol) que podem ser queimados como combustíveis.2 A partir da biomassa também é obtido o carvão vegetal,
muito usado na cocção. Os combustíveis fósseis (petróleo, carvão
mineral e gás natural, GN) são hidrocarbonetos que foram formados
a partir de restos de plantas (diatomáceas) e animais há milhões de
anos sob calor geotérmico e pressão.2 O petróleo bruto é extraído,
refinado e transformado em diferentes produtos (p. ex., gasolina,
óleo diesel, combustível de aviação, matérias primas petroquímicas,
ceras, óleos lubrificantes e asfalto).2 O gás liquefeito de petróleo
(GLP), também conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha,
composto por uma mistura dos hidrocarbonetos propano e butano,
também é obtido durante o refino do petróleo ou extraído do GN.
Os combustíveis fósseis mundialmente utilizados para cocção são
o GLP, o GN, o carvão mineral e o querosene. O carvão mineral
também é usado de forma indireta, quando a cocção é realizada
utilizando a energia elétrica e esta for proveniente de termelétricas.2
Estes combustíveis são agrupados em três categorias: modernos
(energia elétrica e GLP), intermediários (querosene e carvão) e
tradicionais (biomassa).3
*e-mail: agioda@hotmail.com

Os fogões podem ser do tipo tradicional a lenha (p. ex., fogão de
três pedras com queima de todo tipo de combustível sólido); fogão
a lenha melhorado ou aprimorado ou ecoeficiente (pode ser feito de
forma barata a partir dos recursos locais, gerando menos fumaça,
menos escurecimento dos utensílios com economia de combustível)
e fogões modernos ou eficientes (p. ex., fogão a gás ou a querosene,
que consomem menos combustíveis e emitem menores quantidades
de poluentes).
A cocção de alimentos está associada ao processo de combustão
(queima), uma reação química exotérmica que libera calor e luz.
Esta reação se dá entre uma substância combustível (p. ex., lenha,
metano, querosene, etc.) e um gás comburente, principalmente o
oxigênio.4 Em uma reação estequiométrica há formação apenas de
dióxido de carbono (gás carbônico, CO2) e vapor de água. No entanto,
a combustão completa e ideal não é sempre possível pela falta de
suprimento adequado de oxigênio, resultando na formação de outros
gases e partículas. A falta de oxigênio, as impurezas presentes nos
combustíveis (p. ex., S, N, Fe, V, Ni, As, Cr, Hg, Pb, Se, etc.) e os
diferentes equipamentos e condições usados nos processos de queima
acarretam na formação de produtos de combustão incompleta (PCIs),
tais como: monóxido de carbono (CO), metano (CH4), óxidos de
nitrogênio, NOx (NO + NO2), óxidos de enxofre, SOx (SO2, SO42-),
compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas variadas (fuligem
ou carbono negro (do inglês, black carbon, BC), partículas grossas,
finas e ultrafinas).4 O NOx gerado durante a queima é resultante de
dois processos: i) NOx atmosférico, formado a partir da oxidação do
N2 do ar atmosférico e altas temperaturas, sendo predominante e o
ii) NOx do combustível, formado a partir da quebra das ligações do
nitrogênio presente no combustível e reação com o O2.
As partículas, chamadas de material particulado (MP, do inglês,
particulate matter), geradas no processo de combustão se destacam
por serem as mais tóxicas para a saúde e ter grande influência no
clima. As partículas produzidas por fontes de combustão podem variar muito de tamanho e composição química. Estas são classificadas
de acordo com seu diâmetro aerodinâmico em partículas totais em

Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

174

840

Gioda

suspensão (PTS – até 100 µm), partículas inaláveis grossas (MP10 – até
10 µm) e partículas respiráveis finas (MP2,5 – até 2,5 µm). Atualmente,
diâmetros menores de partículas, chamados de partículas ultrafinas e
nanopartículas (MP < 0,1 µm), estão sendo estudadas. Em geral, os
componentes químicos predominantes do MP são espécies inorgânicas (sulfatos, nitratos, amônia, sais marinhos), compostos orgânicos
(carbono elementar (CE), black carbon (BC), ácidos carboxílicos,
aminoácidos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPA) e
metais.4 A lista da Agência Internacional para Pesquisa do Câncer5
(do inglês, International Agency for Research Cancer, IARC) de
carcinogênicos do Grupo 1 inclui vários componentes provenientes
das atividades de cocção, como COV (formaldeído e benzeno),
benzo[a]pireno (BaP), um HPA, e alguns elementos (p. ex., As, Cr,
Ni) presentes no MP e o próprio MP. Além disso, as emissões de
combustão doméstica de carvão e lenha são consideradas misturas
carcinogênicas. A categoria 1 da IARC é usada quando há evidência
suficiente de carcinogenicidade em humanos.5
Dentre os combustíveis usados com a finalidade de cocção, a
biomassa ainda é a mais empregada mundialmente. Cerca de 3 bilhões
de pessoas fazem uso de combustíveis sólidos e fogões tradicionais
para atender às necessidades diárias de cocção e aquecimento.6 Essa
combinação de combustível e fogão resulta em uma combustão ineficiente com emissão significativa de PCIs. Essas substâncias contribuem diretamente para o aumento da morbidade e da mortalidade e
dos poluentes climáticos de vida curta.7 Estima-se que a poluição do
ar doméstica (do inglês, household air pollution, HAP) representa o
quarto fator de risco global para a saúde, responsável por 4,3 milhões
de mortes anualmente.6 Em 2010, na América Latina e Caribe, foi
estimado a ocorrência de 70.000 mortes prematuras relacionadas à
exposição interna ao MP2,5 devido ao uso de combustíveis sólidos
na cocção.8 As partículas finas são as mais diretamente associadas
a mortes e doenças. No Brasil, cerca de 10 milhões de domicílios
ainda fazem uso de lenha, sendo que um percentual significativo usa
fogões tradicionais, mais poluentes.9
Os produtos e subprodutos da queima de combustíveis residenciais, além de causar danos à saúde, fazem parte das substâncias
responsáveis pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas.10
O aquecimento global é o aumento da temperatura da superfície
terrestre (terra e água) e da atmosfera. A causa do aquecimento
global é a quantidade crescente de gases de efeito estufa (GEE) na
atmosfera produzida por diversas atividades humanas.11 A cocção é
uma atividade que deve ser considerada no inventário dos GEE, uma
vez que faz uso tanto de combustíveis fósseis quanto de biomassa
e afeta diretamente nos níveis de desmatamento. Um GEE é aquele
que absorve e emite radiação na faixa do infravermelho, comumente
chamada de radiação térmica ou calor. O efeito do aquecimento global
está sendo percebido de várias maneiras: pelo aumento da desertificação12 maior derretimento da neve e do gelo,13 aumento do nível do
mar,14 além de furacões e ciclones mais intensos.15
Visando a redução dos GEE, em 1997 foi criado o Protocolo
de Quioto, que entrou em vigor em 2005. Na primeira fase este
Protocolo teve como objetivo reduzir as concentrações de GEE em,
pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990 no período entre
2008 e 2012.16 Na segunda fase, 2013-2020, os países signatários se
comprometeram a reduzir as emissões de GEE em, pelo menos, 18%
abaixo dos níveis de 1990.16 Em 12 de dezembro de 2015, em Paris,
foi adotado um novo acordo global que busca combater os efeitos
das mudanças climáticas, bem como reduzir as emissões de GEE.17
O documento, chamado de Acordo de Paris, foi ratificado pelas 195
partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima (UNFCCC) e pela União Europeia, durante a 21ª Conferência
das Partes (COP21). Um dos objetivos do acordo é manter o aquecimento global muito abaixo de 2 ºC, buscando ainda esforços para
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limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.17 A Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC) no
Brasil faz parte da Lei no. 12.187/2009 e busca reduzir as emissões
de GEE entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até
2020.18 O Decreto no 7.390/2010, que regulamenta a PNMC, projeta
uma redução de até 1,259 Gt CO2e para 2020 para o somatório das
emissões de todos os setores.18
O Protocolo de Quioto faz referência à redução das emissões dos
seis gases principais: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarbonos (HFC);
perfluorocarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6).16 Apesar
da contribuição significativa das emissões de black carbon (BC)
para o aquecimento global, este poluente não faz parte do protocolo
de Quioto ou de outros regulamentos do clima e não é avaliado em
termos do potencial de aquecimento global. O BC é um componente do material particulado fino e consiste de carbono puro. Ele é
formado através da combustão incompleta de combustíveis fósseis,
biocombustíveis e biomassa. Uma fração considerável (18-42%) do
BC presente na atmosfera é emitida pela queima de biocombustíveis
(p. ex., lenha) residenciais em fogões tradicionais.19 Este tipo de carbono causa efeitos diretos e indiretos no clima. O efeito direto está
relacionado com a absorção da luz solar, resultando no aquecimento
da atmosfera e reduzindo o albedo quando depositado em neve e gelo.
Portanto, o BC aquece a atmosfera de forma diferente dos GEE. O
efeito indireto está relacionado à interação com as nuvens.19 O BC é
considerado o segundo maior contribuinte para o aquecimento global
e a redução destas emissões pode ser a estratégia mais rápida para
retardar as mudanças climáticas, uma vez que a vida útil do BC é de
apenas alguns dias ou semanas, enquanto que a do CO2 é de mais de
100 anos. O uso do fogão é uma das maiores fontes antropogênicas
não reguladas de aerossóis carbonáceos primários. A redução das
emissões de BC, particularmente de fontes de combustão confinadas
(como fogões e motores), oferece benefícios combinados para a
saúde e o clima, podendo retardar o impacto do aquecimento global
em aproximadamente 10 anos.20 Em termos de benefícios para a
saúde, é significativamente mais barato mudar as práticas de cocção
do que controlar as emissões dos veículos, embora ambos os tipos
de intervenções produzam benefícios semelhantes de mitigação das
mudanças climáticas.20 Mais de 60% das emissões de BC na América
Latina e Caribe são originárias do Brasil e do México, sendo devidas
principalmente ao transporte e a combustão residencial de combustíveis sólidos.8
Para incentivar o uso de formas de energia mais limpas, esforços
governamentais e não governamentais mundiais buscam substituir
combustíveis e fogões tradicionais por tecnologias menos poluentes
visando reduzir a emissão e, com isso, melhorar a qualidade do ar
em ambientes residências, proteger a saúde e minimizar os efeitos
climáticos.21-23 Atualmente, vários países estão fazendo a troca de
combustíveis tradicionais, como lenha, carvão, carvão vegetal,
resíduos animais para formas mais limpas de cocção, como GLP
e biogás.24-27 De um modo geral, os programas conseguem atingir
seus objetivos quando há introdução de subsídios, regulamentações
eficientes e boas práticas comerciais.
Com base no exposto, este estudo visa estimar os níveis de GEE
no país decorrentes da cocção e as taxas de emissões dos diferentes
combustíveis utilizados para esta finalidade. Este estudo oferece
informações relevantes para avaliar e escolher o combustível para
cocção menos poluente, visando atingir as metas de redução dos GEE.
PARTE EXPERIMENTAL
Para estimar as emissões de gases de efeito estufa relativos
aos combustíveis usados na cocção no país foram utilizados
dados do último Balanço Energético Nacional (BEN, 2017),28
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de calor atmosférico. Por definição, ao CO2 é atribuído um PAG de 1
para qualquer unidade de tempo.11 Para outros gases, varia em função
do tempo. No Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do IPCC estão os
valores atualizados e são estes os recomendados para os cálculos.29 Os
valores do PAG para 100 anos para o CH4 é 28 e para o N2O é 265.29
Por outro lado, o PAG do GLP é zero, ou seja, emissões diretas de
GLP não contribuem para as alterações climáticas, enquanto que as
do GN, cujo principal componente é o metano, são 28 vezes maiores.
O GLP passa a ter efeito quando queimado, pois gera CO2 e outros
gases. Outros poluentes não têm seu PAG definido pelo IPCC, mas
alguns pesquisadores sugerem valores, embora não haja concordância
entres os mesmos. Por exemplo, considerando um período de 100
anos o PAG do black carbon global, sugerido por Bond et al.,32 é de
900 (120 a 1800) e o de matéria orgânica -46;33 para COV global,
Fuglestvedt et al.34 sugeriram 4,5 e para o CO global de 2 a 3,3. O
PAG é, geralmente, expresso em kg ou toneladas de CO2e.
No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE),35 os combustíveis utilizados para cocção são: gás
de botijão (GLP, 93,2%), lenha (3,2%), gás canalizado (GN, 2,9%),
carvão (0,7%), energia elétrica (0,05%) e outro tipo de combustível (p.
ex., querosene e biogás, 0,004%). De uma forma mais abrangente, o
Balanço Energético Nacional (BEN, 2017),28 ano base 2016, apontou
que as três principais fontes de energia usadas com fins residenciais,
porém com diferentes finalidades, são a eletricidade (46,0%), seguida
pelo GLP (26,5%) e a lenha (24,4%). As demais fontes representaram pouco na matriz energética residencial: carvão vegetal (1,7%),
GN (1,4%) e querosene (0,0%). Com base nos fatores de emissão
apresentados pelo IPCC e no consumo de combustível registrado no
último Balanço Energético Nacional, 2016, foram calculadas as taxas
de emissões para os três principais gases de efeito estufa (Tabela 1).
Com base nos resultados, os combustíveis sólidos, como a lenha e
o carvão vegetal, apresentaram as maiores taxas de emissão de GEE,
como já observado em outros estudos.36,37 Embora o consumo de
lenha, em terajoule, seja da mesma magnitude ao do GLP, a emissão
de GEE foi duas ordens de grandeza maior. Da mesma forma que o
carvão vegetal, que teve seu consumo em uma ordem de grandeza
menor que o GLP, mas emitiu a mesma proporção de GEE. De acordo
com a avaliação do governo, a predominância do uso do GLP no país
(> 90%) tem influenciado na redução da emissão de GEE.38 Um dos
fatores determinantes para o aumento da eficiência energética tem
sido a substituição gradativa da lenha e do carvão vegetal pelo GLP
no preparo de alimentos.38
Estudos têm mostrado que fogões a lenha tradicionais emitem
grandes quantidades de GEE, com valores de PAG que podem variar
em até 10 vezes de acordo com as combinações de fogão e combustíveis.36 Por outro lado, fogões a GLP e querosene apresentaram os
menores valores de PAG, sendo até mais limpos que fogões a lenha
eficientes que utilizam biomassa renovável. Com base nestes estudos, muitos pesquisadores acreditam que as opções de combustíveis
fósseis podem ser as mais adequadas, tanto para a saúde, quanto para
as mudanças climáticas.36,37

preparado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada
ao Ministério de Minas e Energia (MME), e os cálculos sugeridos
pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (do inglês,
Intergovernamental Panel on Climate Change, IPCC)29,30 e usados
pelo protocolo brasileiro.31 O cálculo foi realizado da seguinte forma:
tCO2e = consumo × fator de conversão para TJ × tonelada de gás
emitida por TJ de energia × PAG do gás
onde:
tCO2e = toneladas de CO2 equivalente
Consumo = consumo residencial do combustível (p. ex., GLP, lenha,
etc) registrado no Brasil no ano de 2016 e publicado no Balanço
Energético Nacional (BEN, 2017)28
Fator de conversão = conversão de toneladas para terajoule (TJ =
1012 joules) de energia, usando os fatores citados no BEN, 201728
tonelada de gás emitida por TJ de energia = Valores padrões disponibilizados pelo IPCC 200630,31
PAG = potencial de aquecimento global para cada gás: onde o PAG
do CO2 foi considerado 1, do CH4 28 e do N2O 265, valores atualizados em 201329
Como no Brasil não há estudos consistentes sobre poluição do
ar doméstica causada pelos diferentes combustíveis utilizados na
cocção, assim como os efeitos à saúde,9 para dar uma dimensão dos
níveis de tais poluentes foi realizada uma busca de artigos científicos
utilizando diferentes bases de dados: Web of Science, Scielo, PubMed,
Google Scholar, Science Direct, entre outras, e os resultados mais
relevantes foram apresentados no texto. Para isso, uma combinação
de termos ou palavras foram escolhidas para obter o maior número
de trabalhos publicados, dentre elas: indoor air pollution, household
air pollution, firewood, biomass, cookstove, natural gas, liquefied
petroleum gas, coal, cooking fuel, cooking emission, global warming
e greenhouse gases.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Emissões de gases de efeito estufa gerados pelo setor
residencial no Brasil
As mudanças climáticas e o aquecimento global são causados
por gases e partículas emitidos, principalmente, pelos processos de
combustão usados para geração de energia. Para avaliar a influência
de um determinado produto no aquecimento global é usada a medida conhecida como Potencial de Aquecimento Global, comumente
chamada de “Pegada de Carbono”, (PAG, do inglês, Global Warming
Potential, GWP).11 O PAG de um gás é o impacto que ele causa no
aquecimento global em relação a uma unidade equivalente de dióxido
de carbono (CO2e) durante um determinado período de tempo (normalmente, 20, 100 ou 500 anos).11 Valores negativos de PAG indicam
reduções líquidas no potencial de retenção de calor atmosférico e
valores positivos indicam aumentos líquidos no potencial de retenção

Tabela 1. Estimativa das taxas de emissão dos principais gases de efeito estufa (CO2, CH4 e N2O), para 100 anos, devido à cocção no Brasil. Ano Base, 2016

GLP
Lenha
Carvão vegetal

Consumo em
2016

Fator de
conversão
para TJ

10,758 x 106 m3
6

tonelada de gás por TJ

tCO2e

Consumo Percentagem
(TJ)
(%TJ)

CO2

CH4

N2O

CO2

0,02526

2,72 x105

48,6

63,1

5

0,1

1,71 x 107

3,80 x 107

7,20 x 106

6,24 x 107

19,561 x 10 t

0,01298

2,54 x10

45,5

119,9

300

4

3,04 x 10

2,13 x 10

9

2,69 x 10

8

2,43 x 109

6,64 x 10 t

0,02705

4

1,80 x10

3,2

101,4

200

1

1,82 x 10

1,01 x 10

8

4,76 x 10

6

1,07 x 108

0,00003684 1,49 x104

2,7

56,1

5

0,1

8,37 x 105

2,09 x 106

3,95 x 105

3,32 x 106

0,02

71,9

10

0,6

7,42 x 10

2,89 x 10

1,64 x 10

5,27 x 104

5

GN

4,05 x 108 m3

Querosene

3,0 x 10 m
3

3

0,0344

5

1,03 x10

2

CH4

7
6

3

N2O

4

Total

4
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O somatório anual das emissões de lenha, carvão vegetal e querosene no Brasil correspondem a 2,54 x 109 t de CO2e. Se estes combustíveis
fossem substituídos por GLP o total das emissões seria de 6,24 x 107
t de CO2e, ou seja, haveria uma redução significativa na emissão de
GEE. Considerando o preço médio por tCO2e de US$ 15 e apenas os
GEE, a troca de fogão e combustível pode gerar receitas de US$ 15
a US$ 90 por fogão por ano. Os custos médios anuais relativos aos
diferentes combustíveis foram estimados em US$ 20 - US$100 para
GLP, US$ 10 - US$ 20 para o querosene, e US$ 3 a US$ 24 para fogões
a lenha.39 Há, portanto, grande potencial de financiamento de carbono
para custear a transição de métodos de cocção tradicionais, com alto
potencial emissor, por métodos mais limpos. Se forem considerados
outros poluentes, como BC, que tem impactos de curto prazo seria
ainda mais evidente as benfeitorias da troca de fogões.36
A Tabela 2 apresenta os valores das emissões de GEE para outro
estudo realizado com dados brasileiros de 2014.18 Os resultados
apontam uma diferença significativa quando se incluem as emissões
de biomassa. A Tabela 3 compara os diversos setores no país que
usam biomassa e combustíveis fósseis como fontes de energia, as
mesmas usadas na cocção. Neste caso, não foram incluídos gasolina,
óleo diesel ou eletricidade por não terem relação com as formas de
cocção. A lenha, mais uma vez, teve grande destaque, não somente
no setor residencial, como agropecuário e industrial.
Estimativas mundiais de gases de efeito estufa gerados pela
cocção
Muitas pesquisas têm sido realizadas para estimar os fatores de
emissão dos combustíveis e assim avaliar seu impacto no aquecimento
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global. Por exemplo, Smith e colaboradores39,40 estimaram os fatores
de emissões dos poluentes mais importantes em 28 combinações de
combustível utilizados em fogão comum. Os resultados do estudo
mostraram que a maioria dos biocombustíveis conduz a maiores impactos no aquecimento global do que os combustíveis fósseis comuns
(GLP e querosene), porque as características de má combustão levam
a um aumento das emissões de produtos de combustão incompleta.
Bailis et al.41 avaliaram os impactos das emissões de GEE e partículas
provenientes da queima de lenha, carvão vegetal, GLP e querosene
utilizados com fins domésticos (Tabela 4).
De acordo com os resultados obtidos, cada refeição preparada
com carvão vegetal tem um efeito de 2 a 10 vezes maior no aquecimento global do que quando preparadas com lenha; e de 5 a 16
vezes maior quando comparada com querosene ou GLP (Tabela 4).
Estes resultados são influenciados pelo número de gases incluídos
na estimativa e o grau em que a lenha usada é de reflorestamento.
Outro estudo incluiu, além dos gases, o BC, para diferentes combustíveis (Tabela 5).42 De acordo com a Tabela 5, tanto o PAG do
carvão quanto o da lenha são alterados substancialmente quando
o BC é incluído. Por outro lado, a contribuição do BC pelo GLP
é insignificante.
Um estudo mais abrangente foi realizado por Singh e colaboradores,43 os quais investigaram o desempenho ambiental de vários
combustíveis domésticos, tais como GLP (obtidos do GN e do petróleo), querosene, carvão, eletricidade, lenha, carvão vegetal e biogás
desde a produção até seu uso. A Figura 1 mostra as emissões totais
destes combustíveis.
Considerando o total de gases e partículas emitidos por energia
gerada, o GLP e o biogás foram os que apresentaram as menores taxas

Tabela 2. Comparação das emissões dos principais gases de efeito estufa emitidos em atividades residenciais durante o ano de 2014 e 2016 no Brasil
Toneladas (t)
2014**
2016*,#
CO2
CH4
N2O
CO2
CH4
N2O
1,43 x106
2,87 x104
1,80 x107
2,44 x105
2,72 x103
Total (combustíveis fósseis)
1,80x107
Total (biomassa + fóssil)
5,03 x107
8,12 x107
1,06 x106
* – combustíveis fósseis – somatório do GLP, GN, querosene e gás canalizado – este estudo. # – todos os combustíveis deste estudo - somatório do GLP, GN,
querosene, gás canalizado, lenha e carvão vegetal. ** - combustíveis fósseis – não definidos – Brasil, 2016.18
Tabela 3. Comparação das estimativa das taxas de emissão de gases de efeito estufa devido à cocção e outros setores no Brasil, em toneladas de CO2 equivalente
(tCO2e). Ano Base, 2016
Combustível
GLP
Carvão vegetal
GN
Querosene
Lenha
Total

Residencial
6,24x107
1,07 x108
3,32 x106
5,27 x104
2,43 x109
2,61 x109

Comercial
3,76 x106
2,10 x107
1,65 x106
3,59 x107
6,23 x107

Agropecuária
1,74 x105
1,94 x106
1,05 x109
1,05 x109

Transportes
1,48 x107
7,06 x107
8,55 x107

Indústria
9,69 x106
7,52 x108
8,86 x107
3,51 x104
2,90 x109
3,75 x109

Tabela 4. Ciclo de vida das emissões de gases de efeito estufa para uma variedade de combinações de combustíveis expressos em termos de g-C (unidades
equivalente de CO2) por MJ l liberadas41
Combustível
GLP
Querosene
Eucalipto em fogão aberto
Eucalipto em fogão de cerâmica
Carvão vegetal

Gases do Protocolo de Quioto
(CO2, CH4, N2O)
Renovável
Não renovável
44,5
44,5
45,6
45,6
23,8
178,2
27,4
119,0
215,3
470,6

Todos os gases
(CO2, CH4, N2O, CO, hidrocarbonetos, exceto metano)
Renovável
Não renovável
53,2
53,2
55,3
55,3
28,9
244,6
34,7
174,8
485,6
867,5
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Tabela 5. Potencial de aquecimento global (PAG) por um período de 20 anos
incluindo o black carbon (BC) para diferentes combustíveis usados na cocção42
gCO2e / MJ (PAG 20)
Combustível

Gases de
efeito estufa

BC e outros
gases

Total

GLP

140

1

141

Carvão vegetal processado

291

62

353

Lenha – carbono neutro

43

725

768

Lenha – carbono não neutro

431

725

1156

Carvão vegetal não processado

1154

5040

6194

843

de emissão desde a produção até seu uso e as menores emissões de
GEE (CO2 e CH4).
Todos os combustíveis utilizados para cocção, disponíveis até o
momento, emitem, por menor que seja, poluentes para o ar. A lenha,
para fins de cocção, é considerada uma fonte de energia renovável.
Se a lenha for de reflorestamento, o PAG pode ser reduzido em até
88%.43 Porém, estudos mostram que a taxa de desmatamento, para
esta finalidade, é maior que a taxa de reflorestamento.44 Atualmente,
mais de 90% da lenha utilizada nas atividades domésticas mundiais
é proveniente de fontes não renováveis, portanto, o uso deste combustível nas atividades culinárias contribui significativamente para
o impacto no aquecimento global.43

Figura 1. Taxas de emissão total de poluentes desde a produção até a combustão por energia gerada (kg GJ-1) para os diferentes combustíveis usados na cocção43

Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

178

844

Gioda

Por outro lado, o GN, considerado um combustível menos
poluente, apresenta grandes problemas de vazamento durante o
processo de extração, compressão e armazenamento.45-47 Medidas
de campo mostraram que as emissões de metano “fugitivo” durante
estes processos variam de 1 a 9% do total das emissões do ciclo de
vida. Em estações de compressão e instalações de armazenamento
as taxas de vazamento variaram de 0,7 a 4,5 kg h-1, ao passo que as
perdas variaram de 4,3 a 23,8 kg h-1. Usando uma estimativa de 100
anos, as emissões de CO2e para estes locais resultarão em mais de
24.000 toneladas por ano. Há também emissões de GN residencial
causadas por vazamentos e uso de equipamentos. Nos EUA foi estimado que 500.000 toneladas métricas de CO2e vazam anualmente
das residências.48 Estas fontes são responsáveis por cerca de 2%
das emissões de metano doméstico.48 Esses vazamentos de metano
podem diminuir boa parte dos benefícios climáticos do uso de GN
em relação aos demais combustíveis.
A facilidade de acesso à energia elétrica, bem como as novas
tecnologias, tem favorecido o aumento no uso de fogões elétricos. No
Brasil, o uso de eletricidade para a cocção ainda é limitado (0,05%),33
sendo bem maior em países industrializados. Estudos mostram que a
emissão de poluentes para os ambientes internos gerados pelo uso de
eletricidade é menor que para muitos outros combustíveis usados para
cocção.49-51 Isto se deve pelo fato de que todos os impactos ambientais
causados pela eletricidade resultam da fase de produção, uma vez que
o uso para cocção não envolve nenhuma combustão química. Como
pode ser observado na Figura 1, os níveis de SO2 e NOx foram mais
elevados para a eletricidade do que para todos os outros combustíveis
usados na cocção, além da emissão de quantidades significativas de
GEE (CH4 e CO2). Estas emissões se devem, principalmente, pelo
fato da energia ser gerada utilizando combustíveis fósseis. Por outro
lado, a produção de energia elétrica gerada por hidrelétricas, embora
considerada uma fonte limpa por não emitir poluentes para a atmosfera, acarreta grandes danos ao meio ambiente. Para a construção
de hidrelétricas é necessário inundar imensas áreas, destruindo rios,
matas, flora, fauna e interferindo na ocupação humana.52,53 Com isso,
a degradação da biomassa destruída libera grandes quantidades de
metano e causa a rarefação da camada de ozônio.52
Na Indonésia, em torno de 46% dos domicílios usam GLP para
cocção, 39% lenha em fogões tradicionais, 12% querosene e 3%
carvão.26 Neste país houve um incentivo governamental para trocar
o querosene pelo GLP. Esta troca resultou em uma redução significativa de GEE (31%) e de poluentes tóxicos (COV, SO2, NOx, CO
e partículas) (40%), sendo esperada uma redução ainda maior até o
final do programa.26
Em Gana, aproximadamente 73% da população ainda faz uso de
combustíveis sólidos para a cocção, que resultam na morte prematura
de aproximadamente 13 mil pessoas anualmente.54 Neste país, diferentes modelos de fogão são usados para a queima de combustíveis
sólidos, com diferentes taxas de emissões. Os resultados do estudo
mostraram que usando fogão a carvão Gyapa (fogão com revestimento cerâmico com eficiência de queima 50% maior) o impacto
no aquecimento global poderia ser reduzido em cerca de 75% em
comparação à lenha.54
Em países pobres, principalmente em áreas rurais, é comum o
uso de esterco como combustível para a cocção.27,55 A queima de
esterco gera o aumento dos níveis de poluentes, tais como N2O e MP,
tendo impacto direto na saúde dos ocupantes, além de aumentar os
níveis externos de GEE. O esterco pode ser melhor aproveitado se
for usado para a produção de biogás e o resíduo pode ser usado como
fertilizante. Estudos realizados no interior da Etiópia mostraram que
a substituição de esterco por sistemas de biogás reduziu significativamente os níveis de GEE.27 Em outro estudo realizado em Bangladesh
utilizando esterco como fonte de biogás, o PAG global do digestor
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resultante foi zero e dos materiais de construção foi inferior a 1%.55
Quando o biogás foi usado como combustível para cozinhar, o PAG
foi reduzido em 83% em comparação com o uso de biomassa.55
No Brasil, um estudo realizado no Semiárido estimou as emissões
de GEE a partir da simulação de antes e depois da implantação de
biodigestor em residências rurais da agricultura familiar.56 O uso de
biodigestor apresentou uma redução significativa das emissões de
GEE quando comparado com outras fontes energéticas. Além disso,
terá a longo prazo outros benefícios, como a redução do desmatamento
da Caatinga, aliando a sustentabilidade econômica com a conservação
dos recursos naturais.56
Embora haja um incentivo para substituir fogões tradicionais
por fogões a GLP, devido à queima mais limpa, é importante que a
produção de fogões tenha um protocolo bem definido que deve ser
seguido por todos os fabricantes, pois produções inadequadas podem
acarretar em emissões indesejadas.10 Além do modo de produção e
uso, a composição do GLP também influencia. Fogões bem projetados
podem mitigar de 1,5 a 3,6 toneladas de CO2e, reduzindo assim as
emissões de GEE.57
Comparação dos níveis de emissão dos combustíveis
Os tipos de fogões e combustíveis usados para cocção influenciam diretamente na qualidade do ar de uma residência e nas taxas
de emissão de poluentes. O desempenho de um fogão é caracterizado
pela eficiência de combustão, ou seja, a energia armazenada no combustível convertido a calor e a eficiência de transferência de calor para
a panela que é influenciada pelo modelo do fogão.43 Em termos de
eficiência energética, os fogões a combustíveis sólidos apresentam
uma eficiência entre 13 e 17%, o de querosene 47%, biogás 55%,
GLP 57% e eletricidade 70%.39 Atualmente, além da alta eficiência
térmica, um fogão adequado deve produzir menos gases poluentes e
partículas durante sua utilização. A Tabela 6 apresenta uma comparação entre o poder calorífico dos diferentes combustíveis usados na
cocção e faz uma comparação com o GLP.
Tabela 6. Poder calorífico dos diferentes combustíveis utilizados na cocção
e a comparação com o GLP58-60
Quantidade

Combustível

1 kg de GLP
corresponde a:

Poder Calorífico
(Kcal)

1 kg

GLP

-

11.500

1 kg

Querosene

1,4 L

10.400

1 m³

GN

1,22 m³

8.600

1 kg

Biogás

2,20 m3

8.450

1 kg

Carvão vegetal

2,30 kg

6.400-6.700
(depende da
procedência)

1 kg

Carvão mineral

2,30 kg

3.000-5.000
(depende da
procedência)

1 kg

Lenha

3,96 kg

2.700-4.100
(depende do tipo e
se está seca)

1 kW

Energia elétrica

13,37 kW h-1

860

De acordo com a Tabela 6, o GLP apresenta o maior poder calorífico quando comparado com os demais combustíveis usados para
cocção, o que significa que necessita de uma quantidade menor de
combustível para atingir o mesmo resultado em termos energéticos.
Devido à queima incompleta dos combustíveis utilizados para
cocção, diferentes poluentes são emitidos tanto para os ambientes
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internos quanto externos. Alguns estudos estimaram fatores de
emissão por quantidade de energia útil produzida por combustível
(Tabelas 7 e 8), enquanto outros fizeram medidas in loco dos níveis
de poluentes gerados (Tabela 9). Os fatores de emissão (FE) são
uma métrica que quantifica a magnitude das emissões normalizadas
pelo combustível ou energia consumida. A massa indica a emissão
de um poluente por unidade de combustível seco que é consumido
(g poluente por kg de combustível) e a energia indica as emissões de
poluentes por unidade de energia combustível durante a combustão
em base líquida calorífica (g MJ-1 ou kg TJ-1) de emissão.54
Com base nos estudos das Tabelas 7 e 8, é possível observar que
os fatores de emissão variam muito de acordo com a tecnologia e
combustíveis empregados, além do sistema de ventilação. De um modo
geral, as emissões de combustíveis considerados modernos (querosene
e GLP) são menores frente aos demais combustíveis (lenha e carvão)
com relação a partículas (PTS, black carbon e MP2,5) e alguns gases
(CO, CH4, carbono orgânico). Por outro lado, a lenha e o carvão emitem
menos CO2 e hidrocarbonetos excluindo o metano (HCNM).
Vários estudos in loco têm sido realizados para avaliar os níveis
de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis usados na cocção (Tabela 9). Muitos destes estudos fazem comparação entre os
diferentes combustíveis e fogões. A maioria das pesquisas tem sido
realizada em países da África e da Ásia, onde o uso de combustíveis
sólidos é uma das principais causas de mortes prematuras. No Brasil,
ainda não há pesquisas consistentes. Os estudos mostram que níveis
de PTS tão elevados quanto 18.300 µg m-3 foram obtidos durante
a cocção em fogões que utilizavam combustíveis sólidos.44,61,62 O
fogão a lenha tradicional (3.764 µg m-3) emitiu mais PTS que o
fogão a lenha eficiente (1.942 µg m-3). O mesmo comportamento foi
observado para o fogão tradicional a carvão vegetal (823 µg m-3) e o
fogão eficiente a carvão vegetal (316 µg m-3), como era esperado.44,61,62
Embora ocorra uma redução, os níveis de PTS continuam elevados
mesmo com os fogões mais eficientes. Com relação às partículas
inaláveis grossas (MP10), as maiores concentrações foram medidas
para a lenha (3.764 µg m-3) e as menores para o GLP (133 µg m-3) e
eletricidade ou GN (67 µg m-3).50 As concentrações de MP2,5 foram
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maiores em fogões que utilizavam casca de arroz (759 µg m-3) e
fogões a lenha (630 µg m-3) do que para fogões elétricos (80 µg m-3),
a GLP (101 µg m-3) ou a querosene (169 µg m-3).51 Concentrações
de MP2,5 tão altas quanto 11.000 µg m-3 foram medidas em fogões a
lenha tradicionais enquanto que tão baixas quanto 4,69 µg m-3 para
o GLP.63 Os níveis de MP2,5 nas residências que usam combustíveis
sólidos também foram influenciados pela estação do ano, sendo
geralmente mais baixas no verão (80 µg m-3) do que no inverno
(169 µg m-3) e também maiores na estação chuvosa que nas demais,
ultrapassando 100 µg m-3.64,65 Já para residências que usavam outro
tipo de combustível, a qualidade do ar externo teve maior influência.
Nos EUA, desde 1992, somente dispositivos à lenha certificados
podem ser comercializados. Com isso, reduções médias de partículas
finas superiores a 50% podem ser alcançadas.66 Os níveis de gases
também são influenciados pelo tipo de fogão e combustível. As
concentrações de CO durante o cozimento variaram de 0,44 ppmv a
693 ppmv, sendo as mais baixas registradas para o GLP e GN. Com
relação ao NOx as concentrações mais elevadas foram medidas para
os combustíveis sólidos (10 ppmv).
No Brasil, estudos comparando as emissões causadas por GLP e
lenha são escassos. Em um destes estudos foram avaliados os níveis
de HPA, PTS e NO2 em cozinhas com fogões a lenha e a GLP.67 As
concentrações de HPA e PTS foram mais elevadas nas cozinhas que
utilizavam lenha, porém, as concentrações de NO2 na cozinha, bem
como a exposição pessoal, foram ligeiramente mais elevadas em casas
com fogões a GLP.67 Um outro estudo mostrou que a concentração
média de MP2,5 durante o período de cocção nas residências que usavam GLP foi bem menor (3,0 ± 3,6 µg m-3) que nas residências que
queimavam lenha na parte externa (151,1 ± 114,8 µg m-3) ou interna
(230,0 ± 157,0 µg m-3) da casa.68 Os estudos realizados no país com
fogões melhorados (ecoeficientes) mostraram que os níveis de CO
não excederam 20 mg m-3, porém níveis tão altos quanto 3.000 µg m-3
para MP2,5 e 1.400 µg m-3 para MP10 foram medidos.69,70 Mesmo as
soluções melhoradas de fogões podem resultar em níveis altos, principalmente de partículas, sendo muito maiores que os valores sugeridos
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS recomenda que

Tabela 7. Fatores de emissão de partículas totais em suspensão (PTS), material particulado fino (MP2,5) e monóxido de carbono (CO) por tipo de combustível
utilizado na cocção39,44,54
Combustível

PTS
g MJ-1

CO
g kg-1

g MJ-1

CO2

MP2,5
g kg-1

g MJ-1

g kg-1

kg TJ-1

g kg-1

GLP

0,0209

0,514

0,6076

15,0

-

-

-

-

Querosene

0,0239

0,516

0,8186

18,0

-

-

-

-

Carvão vegetal

0,5277

2,375

24,19

66,5

0,02

0,47

117.440

3.306

Lenha/fogão tradicional

0,3776

1,038

61,13

275,0

0,43

7,74

119.550

3.767

Tabela 8. Fatores de emissão médios (em grama de carbono por kilograma de combustível, g C kg-1) para diversos tipos de fogões e combustíveis36
g C kg-1

Características do fogão

CO2

CO

CH4

HCNM

OC

EC

SO2

MP2,5

Fogão a lenha (tradicional) - sem ventilação - lareira ou fogão de barro

418

35

4,8

3,2

4

1,5

0,01

8,5

Fogão a lenha, Índia (melhorado) - sem ventilação - metal

419

29

2,9

8,5

1

1,2

0,01

2,9

Fogão a carvão vegetal, Índia – sem ventilação - metal

685

30,3

7,7

2,4

3,1

4,4

0,15

8,7

Fogão a carvão mineral, China – sem ventilação – metal

736

40,9

2,6

1,3

1,5

2,1

0,88

4,1

Fogão a carvão mineral, China – com ventilação - metal

1113

205,7

46,5

63,5

8

2,3

0,01

0,4

Fogão a querosene (pavio), Índia – sem ventilação – metal

825

7,6

0,2

12,8

0,1

0,5

0,03

0,5

Fogão a GLP, Índia – sem ventilação – metal

841

6,4

0

14,1

0,1

0,2

0

0,5

HCNM: Hidrocarbonetos excluindo o metano; OC: carbono orgânico; EC: carbono elementar.
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os níveis de CO não ultrapassem 10 mg m-3 para 8 h de exposição e
para MP10 50 µg m-3 e MP2,5 25 µg m-3 para 24 h.6
Os estudos apontam que o GLP e o GN são menos poluentes

Quim. Nova

que a biomassa. Os níveis de poluentes decorrentes da queima de
biomassa dependem das suas características, assim como do tipo de
fogão usado e da ventilação.

Tabela 9. Concentração dos poluentes emitidos pela queima dos diferentes combustíveis utilizados na cocção encontrados na literatura
Poluentes

GLP

PTS (µg m-3)

Combustíveis
sólidos (esterco,
palhas)
18.300

Lenha
1.942-3.764
15.800

Querosene

GN

Eletricidade

Carvão

Ref.

316-823
5.500

44,61,62

154-1.499
71

218(±88)

MP10 (µg m-3)

50
133(±48)

210(±100)

MP2,5 (µg m-3)

101
25,7
160

3,0(±3,6)

57(±19)
HPA (µg m-3)

1.481 (HPA)
52 (BaP)
3,55 ng m-3

108
155 mg m-3

225 mg m-3
(esterco)

275(±199)
836(±310) fogo aberto
300
647(±286)-1086(±86)

12 mg m-3

49
4.700-58.600
202(±293)
1.830 (esterco)

717
3.764(±714)
186(±89)
717(±285) fogo aberto
1.400
630
222,7

67(±33)
465(±387)

759
376-774

169

488(±875)

6 ppmv (CO)

43 ppmv (CO)
7 ppmv (NO2)

0,44 ppmv (CO)

17,25 ppmv (CO)

90(±121)

68
70
49
4.047

2.442

167-693 ppmv
(CO)
10 ppmv (NO2)
19,34-33,50
ppmv (CO)

3.422

17,20 ppbv
(NO2)
4,5 mg m-3 (CO)

14,57 ppbv (NO2)

1,3(±0,6) (CO)
ppmv

1,3(±0,7) (CO)
5,9(±2,1) (CO) ppmv fogo
aberto
2,9 ppmv (CO)

72
67
77

15 ppb (formaldeido)
7 ppb (acetaldeido)
19,5-54 ppmv
(CO)

76

63
77

1,1-2,5 ppmv
(CO)
12-15 ppbv
(NO2)
41-42 ppbv
(NOx)

0,1 ppmv (CO)

73
74
50
49,75
41
49
69
51
63
76
49,50
64,65

80
119

528
80 (verão)
169 (inverno)
100 (chuva)
151(±115)
230(±157)
35-200
(3.000)
96(±66)
528(±248) fogo aberto
4.672 (HPA)
299 (BaP)
36,20 ng m-3

Aldeídos (ppb)

Gases

30 mg m-3

71
67
72

67

150 mg m-3 (CO)

464 mg m-3 (CO) 9,4 mg m-3
(esterco)
(CO)
241 mg m-3 (CO)
- colheita

0,083 mg m-3
(CO)

528 mg m-3 (CO)
(vegetal)
178 mg m-3 (CO)
- mineral

78

49

73
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CONCLUSÕES
A cocção de alimentos está entre as principais atividades diárias
do ser humano. O desenvolvimento tecnológico tem aperfeiçoado os
fogões (a gás, elétrico, micro-ondas, etc), e novos combustíveis têm
sido usados. No Brasil, o combustível mais usado é o GLP (> 90%),
seguido pela lenha (3%).
Como em todo processo de combustão, há geração de gases e
partículas, como produto ou subprodutos, que são lançadas no ar interno e externo. Os resultados deste estudo apontam que as emissões
e os níveis de exposição são maiores para os fogões tradicionais que
usam combustíveis sólidos.
Quando estes fogões são aprimorados ou melhorados o nível de
emissão diminui, mas ainda são superiores as emissões de combustíveis considerados modernos (querosene e GLP).
No que concerne ao impacto ambiental, os combustíveis usados para cocção têm também impacto no aquecimento global.
Comparando o desempenho ambiental de vários combustíveis domésticos, o combustível que apresentou o menor impacto ambiental
em toda a cadeia foi o biogás, seguido do GLP, querosene e carvão
vegetal.
Com base no consumo da população brasileira, a lenha é a maior
responsável pela emissão de gases de efeito estufa seguida pelo
carvão vegetal.
Como a queima de combustível com fins residenciais, assim como
o tipo de fogão utilizado, influencia tanto no bem estar dos ocupantes, quanto no meio ambiente (mudanças climáticas e aquecimento
global), uma forma de mitigar as emissões de carbono e os problemas
de saúde é a substituição de fogões tradicionais por fogões mais eficientes. Fogões com queima mais eficiente podem ser usados como
base para projetos de redução de carbono, reduzindo a emissão de
CO2 e de alguns produtos da combustão incompleta (BC, CH4 e N2O).
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1. Introdução
O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróelo – Sindigás
contratou a professora Adriana Gioda, química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ), e o professor Antonio Ponce de Leon, estatístico da Instituto de Medicina Social (IMT) da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ambas instituições tradicionais e renomadas, para
a realização de estudo sobre os males que a poluição em ambientes fechados causados pela queima de
combustíveis sólidos pode causar ao ser humano.
Os resultados da investigação preliminar realizada pelo Sindigás, PUC-RJ e UERJ, sobre poluição em
ambientes fechados como fator de risco para a saúde, apontam para um problema de saúde que até
hoje não tinha sido considerado com a devida atenção em nosso país.
O do estudo Sindigás/ PUC/ UERJ - o primeiro com abrangência nacional - revela apenas a ponta
do iceberg. Novas investigações deverão surgir, utilizando dados ainda mais abrangentes e aferições
mais precisas sobre os níveis de exposição a emissões poluentes que ainda ocorrem no dia a dia de
milhões de lares brasileiros.
Iniciativas como estas contarão com o apoio do Sindigás, atuando em colaboração com o Poder
Público e toda a sociedade, para consolidar o uso de combustíveis limpos e as boas práticas
sustentáveis na gestão e no consumo de energia em nosso país.
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2. Histórico das organizações e profissionais
envolvidos
SINDIGÁS
O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – SINDIGÁS foi
criado em 1974 com a Þnalidade de estudar, coordenar, proteger e representar a categoria diante da
sociedade brasileira e nas diversas esferas dos governos federal, estadual e municipal. AlŽm disso, o
SINDIGçS busca uma maior colaboraç‹o junto aos poderes pœblicos, associaç›es e entidades
sindicais, de todos os n’veis, no sentido da solidariedade social e de sua subordinaç‹o aos interesses
nacionais.

PUC-Rio
A professora Adriana Gioda possui graduaç‹o em Qu’mica Industrial e mestrado em Qu’mica
Anal’tica pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS) e doutourado em Qu’mica Org‰nica
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (LADETEC/IQ/UFRJ). Tem experiência na ‡rea de
Qu’mica, com ênfase em Qu’mica Ambiental e Anal’tica, atuando principalmente nos seguintes
temas: Qualidade do Ar de Interiores e Exteriores, Qu’mica Tpxicol—gica e Qu’mica AtmosfŽrica.
Atualmente Ž professora na Pontif’cia Universidade Cat—lica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e est‡
vinculada ao LADETEC/IQ-UFRJ como Pesquisadora Colaboradora.

UERJ - IMS
O professor Antonio Ponce de Leon possui especializaç‹o em Pesquisa Operacional (COPPE), fez
mestrado em Probabilidade e Estat’stica Matem‡tica (IMPA) e Ž PhD em Estat’stica (London School
of Economics and Political Sicence - LSE). Realizou est‡gio de p—s-doutorado em Epidemiologia
Ambiental no Saint Georges Hospital Medical School, University of London. ƒ professor visitante
regular do Instituto Karolinska e do Centre for Health Equity Studies (CHESS), ambos em
Estocolmo, SuŽcia. Atualmente Ž professor associados da UERJ.
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3. Problemas e Oportunidades
A poluição do ar é um tema em grande evidência há várias décadas, tanto na mídia quanto nas
instâncias de governo, organismos internacionais, entidades não governamentais, universidades,
centros de pesquisa e no dia a dia dos cidadãos minimamente informados a respeito das questões do
meio ambiente em todo o mundo. Mas poucos sabem que muitas vezes a concentração de poluentes é
maior nos ambientes internos, que estão sujeitos não só à poluição vinda de fora, como também às
emissões poluentes produzidas no próprio local.
Os ambientes fechados são, em geral, mais poluídos que os externos devido a fontes internas,
principalmente a queima de lenha em fogões rústicos para o preparo de alimentos, além de materiais
de construção e atividades diversas. Como passamos a maior parte da nossa vida dentro de recintos
fechados, é fácil compreender que a qualidade do ar nesses ambientes é um fator fundamental para a
nossa saúde.
De acordo com a OMS, cerca de 7 milhões de mortes prematuras ao redor do mundo são causadas a
cada ano pela poluição do ar (externa e interna). E mais de 60% desse total corresponde à poluição
em ambientes residenciais. Ou seja, pelo menos 4,3 milhões de pessoas morrem por causa da queima
de combust’veis s—lidos em fog›es com ventilaç‹o ineÞciente, principal fonte de poluiç‹o interior em
várias partes do mundo. Essas mortes, em sua maioria, são decorrentes de doenças cardíacas, acidente
vascular cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão. Além das mortes, também
um nœmero signiÞcativo de doenças respirat—rias agudas ocorre em crianças.

No estudo do Sindigás/ PUC/ UERJ, já foi possível avaliar, entre outros detalhes igualmente
importantes, é que as mortes prematuras decorrentes da queima de combustíveis sólidos,
especialmente lenha, nas cozinhas das casas brasileiras, acarretam – além do imensurável
sofrimento para as famílias – um custo anual, para o país, superior a 3 bilhões de reais. Este
custo, na verdade, é ainda mais alto, pois o cálculo não inclui, por falta de dados consistentes, as
situações de enfermidade (custos de tratamento e, principalmente, anos perdidos por
incapacitação).
Deve-se também levar em conta que as doenças causadas pela fumaça da lenha podem afastar o
trabalhador e obrigá-lo a uma aposentadoria precoce, o que se torna mais um custo para o
governo.
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4. Objetivos
4.1 Ð Pesquisas cient’Þcas e poss’veis soluç›es
As doenças relacionadas com a poluição do ar em ambientes domésticos ocupam o quinto lugar no
ranking mundial. Mulheres e crianças são as mais afetadas por passarem mais tempo em suas
residências, expostas a altas cargas de poluentes, muito maiores que os limites recomendados pelas
agências ambientais.
De acordo com o Dr. Kirk Smith, professor de Saúde Ambiental Global da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, a queima de biomassa/lenha em um fogão rústico, sem chaminé adequada,
muito comum em residências das classes mais pobres, corresponde à queima de 400 cigarros por
hora.
Inúmeros estudos têm sido realizados em várias partes do mundo, comprovando que a queima de
combustíveis sólidos em ambiente domiciliar é um fator de risco ambiental cujos efeitos à saúde são
severos e que podem levar os indivíduos mais expostos ao adoecimento e a morte.
Além de indicarem os danos à saúde deste fator de risco quando comparado a alternativas menos
poluentes, muitos estudos também demonstraram que existem soluções de custo razoavelmente baixo
que podem minimizar tais efeitos. Iniciativas governamentais e não governamentais têm sido
implementadas em alguns países, com esse objetivo.
No Brasil, os combustíveis sólidos continuam sendo a principal fonte de energia para alguns
segmentos da população, atingindo diariamente cerca de 30 milhões de pessoas. Mas ainda são muito
poucos os estudos cient’Þcos sobre os impactos dessa pr‡tica, que acarreta preju’zos ambientais, sociais
e de saúde pública, resultando inclusive em custos altíssimos para o Estado.
Investigar a dimensão atual desse problema em nosso país é extremamente importante e necessário.
Mas tambŽm Ž preciso criar novas iniciativas e, desde j‡, intensiÞcar programas existentes, apoiando a
transiç‹o da queima di‡ria de lenha para o uso de fog›es mais eÞcientes e de combust’veis mais
limpos.
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5. Implementação
5.1 - Padrões de qualidade do ar para residências
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, lançou diretrizes para a qualidade do ar de
interiores, espec’Þcas para a queima de combust’vel domŽstico. Alguns pa’ses, como Alemanha e
Canad‡, tambŽm j‡ possuem padr›es residenciais. O Brasil ainda caminha a passos lentos, muito
provavelmente pela falta de estudos cient’Þcos, j‡ que temos poucos laborat—rios equipados e com
pessoal qualiÞcado, o que impede o desenvolvimento de padr›es de qualidade.
O MinistŽrio da Saœde, especialmente no ‰mbito da Agência Nacional de Vigil‰ncia Sanit‡ria, tem
normas sobre a Qualidade do Ar de Interiores (QAI) mais focadas na limpeza dos sistemas de
climatizaç‹o. Os valores m‡ximos para contaminantes presentes no ar de ambientes internos s‹o
baseados em recomendaç›es de organismos internacionais e nacionais, adaptadas ˆ realidade
brasileira. No entanto, Ž necess‡rio realizar estudos experimentais para deÞnir metodologia e padr›es
dentro das condiç›es climatol—gicas e socioecon™micas do pa’s.
5.1.1 - Partículas e gases ou vapores
Os poluentes do ar, gerados por diversas fontes, s‹o numerosos e consistem de part’culas de diferentes
tamanhos, Þbras, fumaças, gases, vapores e bioaeross—is (dispers‹o aŽrea de part’culas org‰nicas ou
inorg‰nicas que contêm o todo ou partes de entidades biol—gicas, tais como bactŽrias, v’rus, fungos ou
esporos).
De um modo geral, costuma-se dividir esses poluentes em part’culas (s—lidas ou gotas) e gases ou
vapores.
As part’culas que s‹o de interesse para a QAI incluem o grupo das part’culas respir‡veis, fumaça de
cigarro, Þbra de asbestos, alergênicos (p—len, fungos, mofos, fezes e partes de insetos) e pat—genos
(bactŽrias e v’rus). Por outro lado, os gases e vapores de maior interesse incluem o mon—xido de
carbono (CO), di—xido de carbono (CO2), formalde’do (HCHO), compostos org‰nicos vol‡teis
(COVs), —xidos de nitrogênio (NO e NO2) e oz™nio (O3).

5.2 - Fogões e combustíveis
Os problemas de saœde causados pelo uso de combust’veis s—lidos como lenha e carv‹o vegetal em
ambientes residenciais est‹o relacionados ao tipo de combust‹o (queima). A combust‹o completa nem
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sempre ocorre, o que gera gases e materiais particulados potencialmente tóxicos, conforme a
quantidade que se concentra no ambiente durante a queima.
Os tipos e os níveis de poluentes gerados pela queima durante a cocção vão depender do equipamento
utilizado, das condiç›es do processo de combust‹o (chaminŽs pouco eÞcientes ou mal constru’das,
vazamentos no sistema de escape de fogões ou lareiras) e do tipo de combustível (lenha, Gás LP,
querosene, carvão etc.).

5.2 - Uso da lenha no mundo
A lenha tem sido utilizada como forma de energia desde a descoberta do fogo, há mais de 750 mil
anos. Mesmo com a Revolução Industrial (séculos 18 e 19), continuou sendo muito utilizada.
Atualmente, ocupa uma parte importante da matriz energética mundial, principalmente, dos países
mais pobres.
Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde em 2006, por pesquisadores do
Departamento de Proteção do Meio Ambiente Humano, avaliou as taxas mundiais de uso de
combust’veis s—lidos para Þns domŽsticos. Neste estudo, Òcombust’vel s—lidoÓ incluiu carv‹o mineral,
carvão vegetal, madeira, culturas ou outros resíduos agrícolas, esterco, arbustos, grama, palha e
outros. Alguns destes dados foram obtidos através de registros da OMS e do Banco Mundial; outros
foram estimados utilizando modelos estatísticos. A taxa média de uso de combustíveis sólidos é
bastante elevada, representando 52% da energia total utilizada mundialmente, principalmente para
cocção.
Neste cenário, o Brasil aparece com mais que o dobro dos países desenvolvidos, 12%, diferindo de
outros países latino-americanos como Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Equador e Cuba, cujos
índices inferiores a 5% são similares ao de países desenvolvidos.
As regiões com maior percentual também são as consideradas mais pobres: África Subsaariana,
sudeste da çsia e Regi‹o do Pac’Þco Ocidental (entre 74 e 77%), sendo que em muitos pa’ses destas
regiões a percentagem é superior a 95%.

5.3 - Uso da lenha no Brasil
Entre as décadas de 1970 e 2000, o uso de lenha no Brasil sofreu um declínio considerável no setor
residencial e nos demais setores. A facilidade de acesso ao Gás LP tornou possível essa mudança de
comportamento da sociedade. Vale lembrar que 56% da população brasileira viviam na zona urbana
nos anos 1970, e que esse percentual havia crescido para 85% já em meados da década de 2000.
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Os subsídios dados ao Gás LP desde o inicio da sua produção no Brasil, assim como os programas
sociais do governo, como o Bolsa Família e o acesso à eletricidade, acarretaram no crescimento do uso
do Gás LP e da eletricidade, com a diminuição do consumo de lenha.
No entanto, no período compreendido entre 2000 e 2007, a lenha voltou a ser o combustível mais
usado no setor residencial, superando a eletricidade e o G‡s LP, como se pode ver no gr‡Þco a seguir.
A redução dos subsídios ao Gás LP, tornando-o mais caro e menos acessível à população mais carente,
foi um dos principais fatores que inßuenciaram na volta ao uso do antigo combust’vel s—lido. De 2013
a 2015, percebe-se novamente um crescimento do consumo da lenha.
Figura 1

Estudos mostram que há uma relação direta entre o poder aquisitivo e o uso de combustíveis mais
limpos para cocção e outras atividades domésticas. Este fato pode ser comprovado comparando os
’ndices da populaç‹o mais carente, que ganha atŽ um sal‡rio m’nimo, foi de 23% no ultimo censo do
IBGE (2010) com os ’ndices do uso da lenha registrados pelo BEN (24%).
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6. Indicadores de desempenho
Quantas vidas o Brasil está perdendo por causa da queima de lenha ou carvão nas cozinhas
residenciais?
Quantos anos de vida saudável os brasileiros estão perdendo por esse motivo?
As doenças crônicas, incapacidades ou mortes prematuras, além de serem motivos de muita dor e
sofrimento para as famílias, representam grandes prejuízos para todo o país.
Essas perdas podem ser quantiÞcadas com o emprego de uma metodologia implantada em 1990 pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), que permite aos diferentes países a aplicação do mesmo
parâmetro na medição da carga de doenças. Este padrão é o DALY (Disability Adjusted Life Years).
Um DALY é igual a um ano vivido em situação de incapacitação.

6.1 - Prejuízo que pode ser evitado
Um extenso levantamento de dados de todos os estados brasileiros, com base no censo do ano
2000, fez parte do estudo inédito realizado por especialistas da UERJ, da PUC-RJ e do Sindigás,
com o objetivo principal de calcular o impacto na saúde pública da queima de carvão ou lenha
para cocção em domicílios brasileiros.
A partir desses dados, foram totalizados os números de mortes atribuíveis à poluição do ar em
ambientes fechados. Em seguida, foi calculada a quantidade de DALYs que corresponde à perda
prematura dessas vidas humanas. O total de DALYs foi de 71.702.
A valoração desses totais é muito importante para avaliações de custo-benefício, no planejamento
de intervenções em políticas de meio ambiente e saúde. Para essa valoração foi aplicado o
conceito de Value of a Statistical Life (VOSL), que tem sido utilizado cada vez mais em estudos
de custo-benef’cio na ‡rea de saœde pœblica (Pearce, 1998).
Com base na cotação do dólar americano de 13/10/2016, o valor total anual atribuído às mortes
prematuras associadas à queima de lenha ou carvão em domicílios brasileiros, é superior a R$
3 bilhões por ano. A título de comparação, com R$ 3 bilhões, o Governo Federal consegue
pagar todo o programa Bolsa Família de 2017, todo o orçamento do Ministério de Meio
Ambiente de 2017 e ainda consegue construir 8 hospitais.
Esse valor refere-se apenas a óbitos e, portanto, não inclui custos com as enfermidades (medicamentos,
atendimentos, internações, inatividade, aposentadoria precoce etc.).
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Mesmo sendo um custo parcial, é muito mais do que seria necessário para campanhas educativas de
alerta contra os perigos dessa poluição que acontece dentro da casa das pessoas, e para incentivar ao
uso de combustíveis limpos.
Incentivar a substituição de precários fogões a lenha por fogões de Gás LP, assim como subsidiar o
preço dos botijões de gás para as camadas mais pobres da população, são iniciativas que salvariam a
vida de milhões de brasileiros ainda hoje expostos a esse perigo de morte ou de grave enfermidade
crônica.
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Esta publicação foi elaborada em março de 2017 a partir do estudo Poluição em ambientes fechados como
fator de risco para saúde: o uso da lenha como fator agravante, realizado pelo Grupo Poluição Indoor
Causada por Lenha, do Sindigás, em parceria com a PUC-RJ e a UERJ.
Além de uma ampla revisão da literatura cientifica mundial, com a análise de artigos publicados por
pesquisadores e instituições renomadas, foi feito um minucioso levantamento de dados gerados por agências
governamentais brasileiras, tendo como resultado o mais abrangente estudo realizado no país sobre o uso
de diferentes formas de cocção e suas implicações para a saúde e o meio ambiente.
Edição de texto, preparação de originais e revisão: Gustavo Barbosa. Projeto gráfico e diagramação: Conceito
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Queima de lenha e carvão em ambientes fechados: Poluição do ar e riscos para a saúde
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

199

Em foco, a saúde
da população
Os resultados da investigação preliminar realizada pelo Sindigás, PUC-RJ e UERJ, sobre
poluição em ambientes fechados como fator de risco para a saúde, apontam para um
problema de saúde pública que até hoje não tinha sido considerado com a devida atenção
em nosso país.
Muitos estudos científicos, tanto observacionais quando de intervenção, têm sido
desenvolvidos nos últimos anos, a respeito da queima de combustíveis sólidos na cocção
de alimentos e os efeitos dessa prática para a saúde da população, em vários países.
Aos poucos, os resultados que estão sendo divulgados revelam um grave problema de
saúde pública mundial, confirmando as estimativas da OMS sobre o número de mortes
prematuras e enfermidades crônicas relacionadas a este fator de risco.
No Brasil, o estudo do Sindigás/PUC/UERJ – o primeiro com abrangência nacional –
revela apenas a ponta do iceberg. Novas investigações deverão surgir, utilizando dados
ainda mais abrangentes e aferições mais precisas sobre os níveis de exposição a emissões
poluentes que ainda ocorrem no dia a dia de milhões de lares brasileiros.

As mortes decorrentes da queima de combustíveis
sólidos, especialmente lenha, nas cozinhas das
casas brasileiras, acarretam um custo anual,
para o país, superior a R$ 3 bilhões.
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O que já foi possível avaliar, entre outros detalhes igualmente importantes, é que as
mortes prematuras decorrentes da queima de combustíveis sólidos, especialmente lenha,
nas cozinhas das casas brasileiras, acarretam – além do imensurável sofrimento para
as famílias – um custo anual, para o país, superior a 3 bilhões de reais. Este custo, na
verdade, é ainda mais alto, pois o cálculo não inclui, por falta de dados consistentes, as
situações de enfermidade (custos de tratamento e, principalmente, anos perdidos por
incapacitação). Deve-se também levar em conta que as doenças causadas pela fumaça
da lenha podem afastar o trabalhador e obrigá-lo a uma aposentadoria precoce, o que se
torna mais um custo para o governo
Outra contribuição extremamente oportuna do estudo do Sindigás/PUC/UERJ é o fato
de apresentar soluções que estão sendo adotadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), por governos de vários países e por entidades internacionais como a World LP
Gas Association. São ações de grande alcance e de custo razoavelmente baixo, capazes
de minimizar os impactos desse tipo de poluição sobre a saúde humana e sobre o meio
ambiente em geral.
Iniciativas como estas contarão sempre com o apoio do Sindigás, atuando em colaboração
com o Poder Público e toda a sociedade, para consolidar o uso de combustíveis limpos e
as boas práticas sustentáveis na gestão e no consumo de energia em nosso país.

Este trabalho aponta soluções de grande alcance
e de baixo custo, que podem minimizar
os impactos da poluição sobre a saúde humana
e sobre o meio ambiente em geral.
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O perigo
dentro de casa
A poluição do ar é um tema em grande evidência há várias décadas, tanto na mídia quanto
nas instâncias de governo, organismos internacionais, entidades não governamentais,
universidades, centros de pesquisa e no dia a dia dos cidadãos minimamente informados
a respeito das questões do meio ambiente em todo o mundo. Mas poucos sabem que
muitas vezes a concentração de poluentes é maior nos ambientes internos, que estão
sujeitos não só à poluição vinda de fora, como também às emissões poluentes produzidas
no próprio local.
Os ambientes fechados são, em geral, mais poluídos que os externos devido a fontes
internas, principalmente a queima de lenha em fogões rústicos para o preparo de
alimentos, além de materiais de construção e atividades diversas.
Como passamos a maior parte da nossa vida dentro de recintos fechados, é fácil
compreender que a qualidade do ar nesses ambientes é um fator fundamental para a
nossa saúde.

Em várias partes do mundo, morrem a cada ano
pelo menos 4,3 milhões de pessoas
por causa do uso de combustíveis sólidos para cozinhar.
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De acordo com a OMS, cerca de 7 milhões de mortes prematuras ao redor do mundo são
causadas a cada ano pela poluição do ar (externa e interna). E mais de 60% desse total
corresponde à poluição em ambientes residenciais. Ou seja, pelo menos 4,3 milhões de
pessoas morrem por causa da queima de combustíveis sólidos em fogões com ventilação
ineficiente, principal fonte de poluição interior em várias partes do mundo. Essas mortes,
em sua maioria, são decorrentes de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, doença
pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão. Além das mortes, também um número
significativo de doenças respiratórias agudas ocorre em crianças.
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Pesquisas científicas e
possíveis soluções
As doenças relacionadas com a poluição do ar em ambientes domésticos ocupam o quinto
lugar no ranking mundial. Mulheres e crianças são as mais afetadas por passarem mais
tempo em suas residências, expostas a altas cargas de poluentes, muito maiores que os
limites recomendados pelas agências ambientais.

A queima de lenha em um fogão rústico
corresponde a 400 cigarros por hora.
De acordo com o Dr. Kirk Smith, professor de Saúde Ambiental Global da Universidade
da Califórnia, em Berkeley, a queima de biomassa/lenha em um fogão rústico, sem
chaminé adequada, muito comum em residências das classes mais pobres, corresponde à
queima de 400 cigarros por hora.
Inúmeros estudos têm sido realizados em várias partes do mundo, comprovando que a
queima de combustíveis sólidos em ambiente domiciliar é um fator de risco ambiental
cujos efeitos à saúde são severos e que podem levar os indivíduos mais expostos ao
adoecimento e a morte.
Além de indicarem os danos à saúde deste fator de risco quando comparado a alternativas
menos poluentes, muitos estudos também demonstraram que existem soluções de custo
razoavelmente baixo que podem minimizar tais efeitos. Iniciativas governamentais e não
governamentais têm sido implementadas em alguns países, com esse objetivo.

Cerca de 30 milhões de brasileiros continuam expostos
diariamente aos riscos da poluição em suas casas.
No Brasil, os combustíveis sólidos continuam sendo a principal fonte de energia para
alguns segmentos da população, atingindo diariamente cerca de 30 milhões de pessoas.
Mas ainda são muito poucos os estudos científicos sobre os impactos dessa prática, que
acarreta prejuízos ambientais, sociais e de saúde pública, resultando inclusive em custos
altíssimos para o Estado.

QUEIMA DE LENHA E CARVÃO EM AMBIENTES FECHADOS
Poluição do ar e riscos para a saúde

Queima de lenha e carvão em ambientes fechados: Poluição do ar e riscos para a saúde
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

204

7

Investigar a dimensão atual desse problema em nosso país é extremamente importante
e necessário. Mas também é preciso criar novas iniciativas e, desde já, intensificar
programas existentes, apoiando a transição da queima diária de lenha para o uso de
fogões mais eficientes e de combustíveis mais limpos.

Milênios de fumaça poluente
Desde que os seres humanos viviam em cavernas, o fogo trouxe conforto térmico
às habitações e começou a ser usado para o preparo de alimentos. A necessidade de
ventilação já era conhecida, tanto para alimentar o fogo quanto para eliminar a fumaça.
Amostras de tecidos do pulmão de múmias do Egito, Peru, Grã-Bretanha e outros lugares
revelaram que antigas sociedades sofreram com antracose, escurecimento dos pulmões
causado por longa exposição à fumaça em atividades domésticas. A fumaça era tolerada
em residências, pois afastava os mosquitos e outras pragas. No entanto, a má qualidade
do ar interno – com altas concentrações de partículas nocivas – aumentou a incidência
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de doenças respiratórias crônicas e o risco de morte. Relatos de Aretaeus da Capadócia,
Aulus Cornelius Celsus, Plínio, o Velho e outros médicos indicam que as doenças dos
pulmões foram generalizadas nas civilizações clássicas da bacia do Mediterrâneo.
Reclamações sobre os efeitos da poluição do ar na saúde humana foram registradas
pelos cidadãos de Atenas e Roma antigas. As emissões nestas cidades, que tornavam o
céu escuro, eram provenientes dos processos de combustão de casas, fornos de fundição,
cerâmicas e outras oficinas pré-industriais.

Em antigas civilizações, a má qualidade do ar interno
já provocava doenças respiratórias crônicas e fatais.
Na Idade Média (476-1000 DC), as pessoas passaram a se preocupar com a transmissão
de doenças pelo ar em ambientes fechados. A fumaça de fogões abertos e lareiras,
principalmente em casas pequenas, tornava o ar extremamente tóxico. Por esta razão, o
rei Charles I (1600-1649), da Inglaterra, decretou que todas as casas deveriam ter janelas
grandes e um pé direito de 3 metros, para melhor remoção da fumaça.

Fumaça de fogões abertos e lareiras,
principalmente em casas pequenas, na Idade Média,
tornava o ar extremamente tóxico.

A “Idade da Fumaça”
Com a Revolução Industrial, era tanto carvão alimentando os fornos das fábricas
na Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos e outros países, que a qualidade do ar
urbano piorou como nunca antes. Cidades e indústrias cresciam em meio à fumaça dos
combustíveis fósseis, produzindo uma poluição atmosférica que se tornou um grande
problema ambiental em toda a Europa e no resto do mundo. Mas ainda se pensava que,
dentro de uma casa ou edifício, as pessoas estariam protegidas.
A poluição do ar em ambientes fechados começou a ser motivo de preocupação apenas
nos ambientes industriais.
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Max von Pettenkoffer (1818-1901), químico e higienista alemão,
foi um dos primeiros a reconhecer a importância da qualidade
do ar em residências e escritórios como modo de controlar
doenças infecciosas.

Pensava-se que, dentro de uma
casa ou edifício, as pessoas estariam
protegidas da poluição.
Neste mesmo período, a britânica Florence Nightingale (18201910), fundadora da enfermagem moderna, durante suas
experiências em hospitais na Guerra da Criméia observou que
a propagação de doenças entre os soldados feridos era maior e
mais rápida nos ambientes lotados e com pouca ventilação.
A boa qualidade do ar de interiores é imprescindível para a
saúde, tanto nas residências quanto nos edifícios (escritórios,
fábricas, hospitais, escolas, restaurantes, teatros) e em veículos (ônibus, automóveis,
trens, aviões etc.).
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Padrões de qualidade
do ar para residências
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, lançou diretrizes para a qualidade do
ar de interiores, específicas para a queima de combustível doméstico. Alguns países, como
Alemanha e Canadá, também já possuem padrões residenciais.
O Brasil ainda caminha a passos lentos, muito provavelmente pela falta de estudos
científicos, já que temos poucos laboratórios equipados e com pessoal qualificado, o que
impede o desenvolvimento de padrões de qualidade.
O Ministério da Saúde, especialmente no âmbito da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, tem normas sobre a Qualidade do Ar de Interiores (QAI) mais focadas na limpeza
dos sistemas de climatização. Os valores máximos para contaminantes presentes no ar
de ambientes internos são baseados em recomendações de organismos internacionais
e nacionais, adaptadas à realidade brasileira. No entanto, é necessário realizar estudos
experimentais para definir metodologia e padrões dentro das condições climatológicas e
socioeconômicas do país.

É necessário realizar estudos experimentais
para definir padrões dentro das condições climatológicas,
sociais e econômicas do país.
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Partículas e gases ou vapores
Os poluentes do ar, gerados por diversas fontes, são numerosos e consistem de partículas
de diferentes tamanhos, fibras, fumaças, gases, vapores e bioaerossóis (dispersão aérea de
partículas orgânicas ou inorgânicas que contêm o todo ou partes de entidades biológicas,
tais como bactérias, vírus, fungos ou esporos).
De um modo geral, costuma-se dividir esses poluentes em partículas (sólidas ou gotas) e
gases ou vapores.
As partículas que são de interesse para a QAI incluem o grupo das partículas respiráveis,
fumaça de cigarro, fibra de asbestos, alergênicos (pólen, fungos, mofos, fezes e partes de
insetos) e patógenos (bactérias e vírus). Por outro lado, os gases e vapores de maior interesse
incluem o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), formaldeído (HCHO),
compostos orgânicos voláteis (COVs), óxidos de nitrogênio (NO e NO2) e ozônio (O3).
Vamos ver a seguir, resumidamente, os mais importantes poluentes internos, suas fontes
de emissão e os danos que provocam na saúde humana.
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Principais poluentes internos,
suas fontes de emissões e efeitos à saúde
Poluente

Fonte de emissão

Efeitos

Monóxido
de carbono, CO

Caldeiras, aquecedores a
gás ou querosene, fogões
a gás, fogões à lenha,
lareiras, cigarro, carros
em garagens.

Redução na capacidade
do sistema circulatório
para o transporte de
oxigênio.

Gás asfixiante sem
cor, cheiro ou sabor.
Produzido pela combustão
incompleta (em presença
de pouco oxigênio).

Dióxido de
carbono, CO2
Gás incolor e inodoro.

As emissões desse gás
têm diminuído com
a redução no uso do
cigarro e o uso de
fogões/aquecedores mais
eficientes.
Respiração. Exalado
pelos humanos
durante os processos
metabólicos.
Combustão (gases,
madeira, carvão,
querosene, veículos em
garagens). Cigarro.

Dióxido de
nitrogênio, NO2
Cor amarronzada. Solúvel
em água e com forte
cheiro acre. Forma-se da
combinação de nitrogênio
e de oxigênio do ar em
processos de combustão a
temperaturas elevadas.

Dióxido de
enxofre, SO2
Gás incolor com odor
forte, produzido
durante a queima de
carvão que contém
enxofre como impureza,
e outros combustíveis
com enxofre.
Solúvel em água.

Queima de
querosene e gases em
aquecedores.
Fogões à lenha e a gás.
Carros ligados em
garagens.
Cigarro.

Aquecedores a
querosene.
Aparelhos a gás
e carvão.
Motores a gasolina,
diesel e carvão
com enxofre.

Agravamento
de doenças
cardiovasculares.
Dores de cabeça e
morte.

Asfixia, irritação do
trato respiratório,
sensação de sufoco
e desconforto, dores
de cabeça, tonturas e
náuseas.

Em altas concentrações,
causa danos aos
pulmões e aumenta os
problemas de infecção
respiratória.
Pode causar bronquite
aguda e morte.

Facilmente absorvido
pelas mucosas nasais e
pelo trato respiratório,
em altas concentrações
causa sérios problemas
aos pulmões.

Nas residências, seus
níveis geralmente são
menores do que nos
ambientes externos.
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Poluente

Fonte de emissão

Efeitos

Ozônio, O3

Ar externo, máquinas de
fotocópia, filtros de ar
eletrostáticos, reações
fotoquímicas.

Dependendo da
concentração no
ambiente, causa dores
de cabeça, dores
no peito, garganta
inflamada e tosse.

Presentes em muitos
produtos, incluindo
plásticos, corantes,
adesivos, solventes,
materiais de construção,
tintas, vernizes, cigarro,
tapetes, móveis,
cortinas, produtos
de limpeza e higiene,
inseticidas, fungicidas,
equipamentos
eletrônicos e de
fotocópias, sistema de ar
condicionado.

Irritação dos olhos, pele
e trato respiratório,
dores de cabeça, fadiga,
confusão e câncer.

Na Camada de Ozônio,
filtra a radiação
ultravioleta do tipo B,
nociva aos seres vivos.
Ao nível do solo, é um gás
poluente, que provoca
aumento da temperatura
da superfície, o que pode
causar problemas para
todos os seres vivos.

Compostos orgânicos
voláteis, COV
Os mais conhecidos
tipos de COV são:
hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos
(HPA); pentaclorofenol;
diclorodifeniltricloroetano
(DDT); benzeno, tolueno e
xilenos (BTX); clorofluoro
carbono (CFC - Freons);
polibromobifenilas (PBP);
bifenilas policloradas
(PCB, ascarel); e outros,
componentes de
fungicidas e produtos
de limpeza.
Todos altamente tóxicos;
muitos já têm seus usos
proibidos.

Partículas
Forma mais visível de
poluição do ar. “Material
particulado” (MP) é o
termo mais empregado no
controle da poluição do ar
e se refere às partículas
sólidas que podem ser
coletadas.

14

São gerados na queima
de combustíveis e
também pelas diferentes
práticas de cozimento
(grelhar carnes, fritar
etc.). Temperaturas
maiores geram mais HPA.
Ficam suspensas no ar,
em forma de poeira,
neblina, aerossol, fumaça
e fuligem.
Fontes mais comuns:
queima de biomassa
(lenha, florestas etc.)
ou combustível fóssil
(gasolina, diesel, gases
combustíveis, querosene
etc.) e o cigarro.

Os HPA têm potencial
cancerígeno. No ar,
podem ser absorvidos
em partículas e inalados,
atingindo os pulmões.
Na Inglaterra,
registraram-se muitos
casos de câncer em
limpadores de chaminés
e trabalhadores
da indústria de
combustível, por causa
do benzopireno, o HPA
mais conhecido.

Grande influência
para o meio ambiente
e para a saúde.
Associado com
o aumento da
mortalidade por
doenças respiratórias
e cardiovasculares,
exacerbação de alergias,
asma, bronquite crônica
e infecção do trato
respiratório.
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Poluente

Fonte de emissão

Efeitos

Formaldeídos, HCHO

Aglomerados,
compensados,
isolamento, móveis,
painéis, tapetes,
cigarro, equipamentos
eletrônicos, produtos
de limpeza.

Irritante da pele, olhos
e trato respiratório,
câncer e morte.

Acetaldeídos, CH3CHO

Metabolismo do álcool,
produtos de limpeza e
fumaça de cigarro.

Carcinógeno e
genotóxico.

Radônio, Rn

Solo, materiais de
construção e águas
subterrâneas.

Câncer de pulmão.

Metais de alta toxidez

Tintas, conservantes, ar
externo.

Câncer.

Alergênicos

Poeira, insetos, animais
domésticos, pólen, fezes
de ácaros e gatos, cães,
roedores.

Alergias.

Asbestos (amianto)

Materiais retardantes
de fogo
e isolamento.

Câncer de pulmão,
mesotelioma e
asbestose.

Fungos

Solo, plantas, alimentos,
superfícies internas.

Alergias.

Bactérias e vírus

Pessoas, animais,
plantas, condicionadores
de ar.

Alergias, doenças dos
legionários, aspergilose.

Chumbo, arsênio,
mercúrio, cádmio etc.
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Fatores que afetam a
qualidade do ar de interiores
A partir da década de 1970, quando ocorreu a crise do petróleo, os países de inverno
rigoroso, principalmente no Hemisfério Norte, adotaram sistemas de aquecimento com
maior isolamento térmico e menor consumo de energia. Porém, os níveis de concentração
de poluentes aumentaram nesses ambientes internos, devido à baixa troca de ar externo/
interno, entre outros fatores, resultando em problemas de saúde aos seus ocupantes.
Foi nesse período que a presença de poluentes começou a ser monitorada nos ambientes
fechados, para avaliação da qualidade do ar.
Muitos produtos hoje considerados altamente tóxicos – como formaldeído, asbestos,
tabaco e solventes tóxicos liberados pelas colas – eram usados em grande escala. Hoje,
esses materiais são proibidos por serem prejudiciais à saúde, mas os produtos atuais,
mesmo sendo menos emissores, também têm potencial de gerar poluentes. É o caso
de alguns materiais de construção, acabamento, móveis, tintas, produtos de limpeza
e higiene, iluminação, condicionamento de ar, equipamentos e combustíveis usados de
cozinha, que influenciam na qualidade do ar.

No Brasil, ainda há muito pouco conhecimento
e treinamento em relação à importância da
qualidade do ar nos ambientes fechados.
Para reduzir custos, são usados materiais mais baratos, que nem sempre possuem a
especificação adequada. Os espaços são menores, com menos janelas e maior número de
ocupantes. Todos estes fatores acarretam maior nível de poluentes.
No Brasil, ainda há muito pouco conhecimento e treinamento em relação à importância
da qualidade do ar nos ambientes fechados. As empresas e os profissionais que projetam,
constroem e mantêm os edifícios devem se preocupar não apenas com o conforto, mas
também com a saúde.
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Fogões e combustíveis
Os problemas de saúde causados pelo uso de combustíveis sólidos como lenha e carvão vegetal
em ambientes residenciais estão relacionados ao tipo de combustão (queima). A combustão
completa nem sempre ocorre, o que gera gases e materiais particulados potencialmente
tóxicos, conforme a quantidade que se concentra no ambiente durante a queima.
Os tipos e os níveis de poluentes gerados pela queima durante a cocção vão depender
do equipamento utilizado, das condições do processo de combustão (chaminés pouco
eficientes ou mal construídas, vazamentos no sistema de escape de fogões ou lareiras) e
do tipo de combustível (lenha, Gás LP, querosene, carvão etc.).

Os tipos de fogões e combustíveis usados influenciam
diretamente na qualidade do ar de uma residência.

Tipos de fogões
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Tipos de fogões
Tradicionais (exemplo: fogão de três pedras com queima de combustível sólido).
Melhorados ou aprimorados (pode ser feito de forma barata a partir dos recursos
locais, gerando menos fumaça, menos escurecimento dos utensílios, economia de
combustível, além de serem portáteis).
Modernos ou eficientes (o fogão a gás, por exemplo, consome menos combustível
e emite menor quantidade de gases e partículas).
O uso de aparelhos inadequados, com defeitos ou instalados incorretamente pode gerar
problemas graves de saúde.

Tipos de combustíveis
Diversos combustíveis são empregados nas residências para a cocção.
Provenientes de diferentes fontes, eles têm distintos impactos para a saúde e para o
meio ambiente.
Segundo o World Energy Council, os combustíveis mais comuns para esta finalidade
podem ser agrupados em três categorias:
Modernos (energia elétrica e Gás LP).
Intermediários (querosene e carvão vegetal).
Tradicionais (lenha, esterco seco e resíduos agrícolas).
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Uso da lenha
no mundo
A lenha tem sido utilizada como forma de energia desde a descoberta do fogo, há mais
de 750 mil anos. Mesmo com a Revolução Industrial (séculos 18 e 19), continuou sendo
muito utilizada. Atualmente, ocupa uma parte importante da matriz energética mundial,
principalmente, dos países mais pobres.
Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde em 2006, por pesquisadores do
Departamento de Proteção do Meio Ambiente Humano, avaliou as taxas mundiais de uso
de combustíveis sólidos para fins domésticos. Neste estudo, “combustível sólido” incluiu
carvão mineral, carvão vegetal, madeira, culturas ou outros resíduos agrícolas, esterco,
arbustos, grama, palha e outros. Alguns destes dados foram obtidos através de registros
da OMS e do Banco Mundial; outros foram estimados utilizando modelos estatísticos.
A taxa média de uso de combustíveis sólidos é bastante elevada, representando 52% da
energia total utilizada mundialmente, principalmente para cocção.
Neste cenário, o Brasil aparece com mais que o dobro dos países desenvolvidos,
12%, diferindo de outros países latino-americanos como Argentina, Uruguai,
Chile, Venezuela, Equador e Cuba, cujos índices inferiores a 5% são similares ao de
países desenvolvidos.
As regiões com maior percentual também são as consideradas mais pobres: África
Subsaariana, sudeste da Ásia e Região do Pacífico Ocidental (entre 74 e 77%), sendo que
em muitos países destas regiões a percentagem é superior a 95%.
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GUATEMALA | Um grande estudo comparativo relatou diferenças importantes em
indicadores de saúde de recém-nascidos cujas mães foram muito expostas (queima de lenha
sem chaminé), expostas (queima de lenha com chaminé) ou não expostas (gás ou eletricidade)
à fumaça de combustíveis sólidos em domicílios. Os autores analisaram dados de uma amostra
de 1717 mulheres e seus filhos recém-nascidos, residentes em domicílios localizados em seis
distritos rurais e um urbano da província de Quetzaltenango. Em média, o peso das crianças
recém-nascidas era significativamente menor em casas onde se usava lenha, com ou sem
chaminé, em comparação com domicílios nos quais as mães utilizavam fogões elétricos ou a gás.

O uso da
lenha no
mundo
e os riscos
à saúde
Estudos recentes em diversos países
mostraram forte correlação entre a
queima de lenha em residências
e vários danos à saúde da população.
Apresentamos nesta página alguns exemplos,
entre inúmeros outros que poderiam ser citados,
focalizando principalmente mulheres e crianças.

ÁFRICA SUBSAARIANA | Pesquisa realizada em uma área semi-rural da
região de Camarões, onde 90% das pessoas dependem da queima de biomassa
para suprir a demanda doméstica de energia, evidenciou a maior incidência de
bronquite crônica em mulheres que cozinhavam utilizando lenha.
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CHINA | A poluição do ar em domicílios causada pelo uso de combustíveis
sólidos foi considerada o fator de risco ambiental mais adverso à saúde na
China, pelos autores de um estudo que revisou mais de 200 publicações
científicas. A presença de uma doença respiratória crônica aumenta o risco
de diagnóstico posterior de câncer no pulmão. Uma das pesquisas feitas no
país focalizou especificamente mulheres não fumantes na cidade de Taiyuan,
investigando o papel de vários poluentes na incidência de câncer,
e os resultados foram significativos.

Cerca de 52% da
população mundial
ainda utilizam
combustíveis sólidos
para a cocção de
alimentos.

Em muitos países das
regiões mais pobres,
a percentagem
de uso de
combustíveis sólidos
é superior a 95%.

ÍNDIA | Em estudo que analisou uma amostra de 1.744 gestações,
constatou-se que as mulheres residentes em domicílios que utilizavam lenha para cozinhar
tiveram filhos com peso menor, em relação às que utilizavam gás LP,
e a incidência de natimortos também foi maior: 4% contra 0%.
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Percentagem da população usando
combustíveis sólidos, nas diversas regiões do
mundo (conforme classificação da OMS)

ÁFRICA • 77%
África do Sul

18 Gabão

Algéria

<5 Gâmbia

Angola

28 Quênia
>95 Rep. Centro-Africana

>95 Gana

Benim

95 Guiné

Botswana

65 Guiné-Bissau

Burkina Faso

>95 Lesoto

Burundi

>95 Madagascar

88 Rep. Democrática do Congo

81
>95
>95

>95 Ruanda

>95

95 Senegal

41

83 Serra Leoa

92

>95 Seychelles

<5

Camarões

83 Malawi

>95 Suazilândia

68

Cabo Verde

36 Mali

>95 Togo

76

65 Tânzânia

>95

Comores

Chade

>95 Maurícia
76 Mauritânia

<5 Uganda

>95

Congo

84 Moçambique

80 Zâmbia

85

63 Zimbabwe

73

Costa do Marfim

74 Namíbia

Eritreia

80 Níger

Etiópia

>95 Nigéria

>95
67

AMÉRICA LATINA / CARIBE • 16%
Antígua e Barbuda

46 El Salvador

33 Paraguai

58

Argentina

<5 Equador

<5 Peru

33

Bahamas

<5 Granada

48 República Dominicana

14
63

Barbados

<5 Guatemala

62 Santa Lúcia

Belize

43 Guiana

59 São Cristóvão e Névis

Bolívia

25 Haiti

Brasil

12 Honduras

>95 São Vicente e Granadinas
57 Trinidade e Tobago

Chile

<5 Jamaica

45 Uruguai

Colômbia

15 México

12 Venezuela

Costa Rica

23 Nicarágua

58

Cuba

<5 Panamá

33
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<5
31
8
<5
5

EUROPA (CENTRAL E LESTE) • 16%
Albânia

50 Estônia

15 Romênia

Armênia

26 Geórgia

42 Rússia

Azerbaijão

49 Hungria

<5 Tajiquistão

Bielorrússia

19 Letônia

10 Turcomenistão

<5

Bósnia e Herzegóvina

51 Lituânia

<5 Turquia

11

Bulgária

17 Macedônia

30 Ucrânia

Cazaquistão

76 Moldávia

63 Uzbequistão

Eslováquia

<5 Polônia

<5

23
7
75

6
72

LESTE DO MEDITERRÂNEO • 36%
Afeganistão
Arábia Saudita

>95 Iêmen

42 Marrocos

<5 Iran

5

<5 Ornan

<5
72

Barém

<5 Iraque

<5 Paquitão

Chipre

<5 Jordânia

<5 Qatar

5

Djbouti

6 Kuwait

<5 Sudão

>95

Egito

<5 Líbano

<5 Síria

Emirados Árabes

<5 Líbia

<5 Tunísia

32
5

SUDESTE DA ÁSIA • 74%
Indonésia

72 Bangladesh

88 Nepal

Sri Lanka

67 Índia

74

Tailândia

72 Myanmar

95

80

OESTE DO PACÍFICO • 74%
Camboja

>95 Ilhas Salomão

95 Samoa

70

China

80 Laos

Coreia

<5 Malásia

>95 Singapura
<5 Tonga

56

<5

Fiji

40 Mongólia

51 Vanuatu

79

Filipinas

47 Papua Nova Guiné

90 Vietnam

70
Fonte: OMS, 2006.
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Iniciativas para
minimizar a poluição
nas residências
Os altos índices de enfermidades e de mortes causados pela queima de combustíveis
sólidos chamam a atenção das autoridades de saúde em todo o mundo, como no caso da
Organização Mundial da Saúde. Iniciativas governamentais e não governamentais estão
sendo desevolvidas, visando solucionar tal problema.
Alguns programas têm sido capazes de implementar ou apoiar a transição para o uso de
combustíveis mais limpos. Há também várias iniciativas focadas no uso de fogões mais
eficientes, que reduzam os níveis de poluentes, sem mudar o combustível utilizado. No
entanto, alguns estudos mostram que, mesmo com o uso de fogões mais eficientes para a
queima de lenha, as concentrações de poluentes ainda ultrapassam os limites sugeridos
pelas agências reguladoras.

24
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Incentivo aos combustíveis mais limpos
Para incentivar o uso de formas de energia mais limpas, alguns países criaram subsídios
para o Gás LP e o querosene.
Um dos primeiros países a fazer uso do subsidio foi o Senegal, em 1974. O programa
previa a retirada da taxa alfandegária na importação de todos os itens ligados ao Gás LP,
para promover a substituição do carvão vegetal nas áreas urbanas.
Na Índia, o governo ainda subsidia o preço do Gás LP e do querosene vendidos por
empresas estatais.
Outro exemplo que merece destaque é o projeto realizado pelo governo da Indonésia,
onde mais de 40 milhões de casas deixaram de usar o querosene para usar o Gás LP.
Iniciativas não governamentais também têm sido importantes para o incentivo ao
uso de combustíveis limpos. Um exemplo é a “Cooking for life”, uma campanha da
World LP Gas Association (WLPGA), que visa facilitar a substituição de combustíveis
poluentes, tais como lenha, querosene e outros, pelo Gás LP. A campanha pretende
atingir um bilhão de pessoas até 2030, reduzindo em 500 mil os casos de mortes
prematuras anuais.

Programas de governo e de entidades internacionais
buscam incentivar a substituição
de combustíveis poluentes pelo Gás LP.
Antes de lançar essa campanha, a WLPGA realizou uma pesquisa sobre a forma
como dez países fizeram ou planejam fazer a transição de combustíveis tradicionais
(como lenha, carvão, carvão vegetal, resíduos animais e querosene) para o Gás LP,
com fins de cocção. Os dez países selecionados no estudo foram três na América
do Sul (Brasil, Equador e Peru), três na África (Gana, Quênia e Senegal), três na
Ásia (Índia, Indonésia e Sri Lanka) e a Turquia. De um modo geral, os programas
conseguem atingir seus objetivos quando há subsídios, regulamentações eficientes e
boas práticas comerciais.
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Uso da lenha
e do Gás LP no Brasil
Entre as décadas de 1970 e 2000, o uso de lenha no Brasil sofreu um declínio considerável
no setor residencial e nos demais setores. A facilidade de acesso ao Gás LP tornou possível
essa mudança de comportamento da sociedade. Vale lembrar que 56% da população
brasileira viviam na zona urbana nos anos 1970, e que esse percentual havia crescido para
85% já em meados da década de 2000.
Os subsídios dados ao Gás LP desde o inicio da sua produção no Brasil, assim como
os programas sociais do governo, como o Bolsa Família e o acesso à eletricidade,
acarretaram no crescimento do uso do Gás LP e da eletricidade, com a diminuição do
consumo de lenha.
No entanto, no período compreendido entre 2000 e 2007, a lenha voltou a ser o
combustível mais usado no setor residencial, superando a eletricidade e o Gás LP, como
se pode ver no gráfico a seguir. A redução dos subsídios ao Gás LP, tornando-o mais
caro e menos acessível à população mais carente, foi um dos principais fatores que
influenciaram na volta ao uso do antigo combustível sólido. De 2013 a 2015, percebe-se
novamente um crescimento do consumo da lenha.
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Fonte: BEN, 2014

Há uma relação direta entre o poder aquisitivo
e o uso de combustíveis mais limpos para cocção
e outras atividades domésticas.
Estudos mostram que há uma relação direta entre o poder aquisitivo e o uso de
combustíveis mais limpos para cocção e outras atividades domésticas. Este fato pode ser
comprovado comparando os índices da população mais carente, que ganha até um salário
mínimo, foi de 23% no ultimo censo do IBGE (2010) com os índices do uso da lenha
registrados pelo BEN (24%).
No Brasil, apesar de uma grande parte da população ainda usar lenha como forma
de cocção, são poucos os estudos científicos realizados para avaliar os problemas
referentes a esta atividade, ou mesmo programas governamentais que visem à
melhoria desse cenário.
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De Norte a Sul, diferentes razões
para o uso da lenha
No Sul, a queima de lenha está ligada aos costumes regionais e ao clima frio. No
Norte, além de ser uma forma de repelir insetos, o uso predominante da lenha se deve
principalmente à pobreza e à falta de acesso a outras formas de energia, pois a energia
elétrica e o Gás LP ainda têm um custo elevado para as populações mais carentes.
Na região Nordeste, onde está o maior número de fogões à lenha (42% do total), vive
a população de mais baixa renda do país. A principal fonte de lenha nesta região é a
caatinga, representando quase 50% da energia primaria. Cerca de 80% da lenha retirada
deste bioma é utilizada como fonte de energia, sendo a principal causa de desmatamento.
Apenas 3% dessa lenha são retirados de forma sustentável.
Em um estudo realizado no Litoral Norte da Paraíba, com oito comunidades próximas
a Destilaria Miriri, foi avaliado o nível socioeconômico da população e o uso do fogão
a lenha e sua origem. O estudo apontou uma renda mensal de um a dois salários
mínimos e um consumo médio de lenha de aproximadamente 0,8 m3/mês. A lenha
nestas comunidades é retirada de fragmentos da floresta (Mata Atlântica) próximas às
residências. Interessante observar que 24% das famílias fazem uso apenas do Gás LP, e
não usam lenha, ou por ser proibida a sua retirada, ou por terem renda suficiente, ou
porque a idade dos seus integrantes não permite a cata.

No Nordeste, cerca de 80% da lenha é retirada
da caatinga, sendo a principal causa de desmatamento.
Outro estudo realizado no interior do Piauí demonstra que a facilidade de acesso e o
custo zero são determinantes no uso da lenha. Nas comunidades pesquisadas, os fogões
são rudimentares, geralmente localizados dentro das casas e sem chaminés, resultando
em baixíssimo rendimento energético (inferior a 10%) com alta emissão de poluentes,
principalmente particulados. A baixa eficiência energética ocasiona maior exploração da
madeira e, consequentemente, a destruição da mata nativa e erosões no solo, ao passo
que a poluição da queima de lenha causa graves problemas de saúde. Embora 80% dos
lares possuam fogão a gás, eles são pouco usados, apenas para cozimento rápido de
alimentos, enquanto o fogão à lenha é usado diariamente, no almoço e jantar. A lenha

28

QUEIMA DE LENHA E CARVÃO EM AMBIENTES FECHADOS
Poluição do ar e riscos para a saúde

Queima de lenha e carvão em ambientes fechados: Poluição do ar e riscos para a saúde
COLETÂNEA GLP UM DEBATE SOCIAL

225

(troncos, gravetos e galhos secos) é catada de uma a três vezes na semana, perto de casa.
Caso falte lenha nas proximidades, usam-se animais para ajudar no transporte. Embora
o fogão à lenha seja o mais usado, os próprios usuários consideram-no perigoso para as
crianças, não gostam do excesso de calor e se incomodam com a presença da fumaça e
com o enegrecimento das panelas e paredes. A maioria dos usuários faz uso do fogão à
lenha por ser mais econômico.

Em vários municípios do interior, muitos lares têm fogão a gás,
mas eles são pouco usados, enquanto
o fogão à lenha é usado diariamente, no almoço e no jantar.
Na zona rural do município de Petrolina, PE, em 50% das residências havia fogão a Gás
LP, no entanto o uso de lenha predominava. A lenha usada para cozinhar alimentos
era catada aproximadamente a 1 km das casas, pelo menos três vezes na semana, por
mulheres e crianças, gastando-se em média duas horas nessa atividade. A lenha é
retirada principalmente da mata nativa. Os fogões, simples e pouco eficientes, em
muitas residências estavam do lado externo da casa.
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Um estudo realizado em São João D’Aliança, pequeno município de Goiás, estimou
que o consumo médio de lenha por domicílio é de 10,54 kg, correspondendo a 2,53
kg/adulto equivalente/dia. Neste município, aproximadamente 19% dos domicílios
possuem somente fogão à lenha, 12% possuem somente fogão a Gás LP e 69% possuem
ambos. Como foi visto em outras regiões, o fogão a Gás LP faz parte da maioria dos
lares, mas ainda é no fogão à lenha que se prepara a maior parte das refeições.
Estudo realizado em quatro municípios da Zona da Mata, em Minas Gerais, constatou que,
mesmo tendo acesso à eletricidade e ao Gás LP, a população usava a lenha para algum fim.
Comportamento semelhante foi observado em municípios da Paraíba, onde também há
uso concomitante de Gás LP e lenha. Em geral, o uso de um ou outro está relacionado ao
tipo de atividade. Por exemplo, o cozimento de feijão requer um tempo maior e por isso é
preferencialmente realizado em fogão à lenha, assim como o Gás LP é usado para bolos.
Este comportamento foi também observado em outros países em desenvolvimento.
A proximidade de florestas tem sido um fator decisivo para o uso da lenha pelas classes
mais pobres. A redução do uso da lenha em comunidades rurais deveria ser incentivada
em função de benefícios individuais e coletivos, tais como: tempo de coleta e riscos de
acidentes, exposição à fumaça e a conservação de florestas. A coleta de lenha, geralmente, é
tarefa das mulheres e crianças. Nessa tarefa elas correm riscos de lesões e acidentes, assim
como maior exposição à fumaça e queimaduras. É uma atividade que toma várias horas da
semana, reduzindo o tempo de outras atividades produtivas e até mesmo da escola.

A proximidade de florestas tem sido um fator
decisivo para o uso da lenha pelas classes mais pobres.
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O custo da poluição
domiciliar no Brasil
Quantas vidas o Brasil está perdendo por causa da queima de lenha ou carvão nas
cozinhas residenciais?
Quantos anos de vida saudável os brasileiros estão perdendo por esse motivo?
As doenças crônicas, incapacidades ou mortes prematuras, além de serem motivos
de muita dor e sofrimento para as famílias, representam grandes prejuízos para
todo o país.
Essas perdas podem ser quantificadas com o emprego de uma metodologia implantada
em 1990 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que permite aos diferentes países
a aplicação do mesmo parâmetro na medição da carga de doenças. Este padrão é o
DALY (Disability Adjusted Life Years). Um DALY é igual a um ano vivido em situação
de incapacitação.

A valoração das perdas de vidas humanas
é muito importante para avaliações de custo-benefício,
no planejamento de políticas de meio ambiente e saúde.
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Prejuízo que pode ser evitado
Um extenso levantamento de dados de todos os estados brasileiros, com base no censo
do ano 2000, fez parte do estudo realizado por especialistas da UERJ, da PUC-RJ e do
Sindigás, com o objetivo principal de calcular o impacto na saúde pública da queima de
carvão ou lenha para cocção em domicílios brasileiros.
A partir desses dados, foram totalizados os números de mortes atribuíveis à poluição
do ar em ambientes fechados. Em seguida, foi calculada a quantidade de DALYs que
corresponde à perda prematura dessas vidas humanas. O total de DALYs foi de 71.702.
A valoração desses totais é muito importante para avaliações de custo-benefício, no
planejamento de intervenções em políticas de meio ambiente e saúde. Para essa valoração
foi aplicado o conceito de Value of a Statistical Life (VOSL), que tem sido utilizado cada
vez mais em estudos de custo-benefício na área de saúde pública (Pearce, 1998).
Com base na cotação do dólar americano de 13/10/2016, o valor total anual atribuído às
mortes prematuras associadas à queima de lenha ou carvão em domicílios brasileiros, é
superior a R$ 3 bilhões por ano.
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Esse valor refere-se apenas a óbitos e, portanto, não inclui custos com as enfermidades
(medicamentos, atendimentos, internações, inatividade, aposentadoria precoce etc.).
Mesmo sendo um custo parcial, é muito mais do que seria necessário para campanhas
educativas de alerta contra os perigos dessa poluição que acontece dentro da casa das
pessoas, e para incentivar ao uso de combustíveis limpos.

As mortes atribuídas à queima de lenha ou de carvão
em ambiente domiciliar representam para o país
um custo anual superior a R$ 3 bilhões.
Por muito menos, campanhas educativas de alerta contra a
poluição indoor, e de incentivo ao uso de combustíveis não
poluentes, como o Gás LP, salvariam milhões de vidas.
Incentivar a substituição de precários fogões a lenha por fogões de Gás LP, assim como
subsidiar o preço dos botijões de gás para as camadas mais pobres da população, são
iniciativas que salvariam a vida de milhões de brasileiros ainda hoje expostos a esse
perigo de morte ou de grave enfermidade crônica.
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Vantagens do Gás LP
para a saúde e para o
meio ambiente
O Gás LP é o mais adequado para substituir os combustíveis sólidos e o querosene em
domicílios, por ser um combustível mais limpo, barato e mais disponível pela facilidade
de transporte. Outros combustíveis considerados limpos (gás canalizado, biogás, etc)
não são acessíveis em áreas rurais ou de difícil acesso e são mais caros, o que os torna
indisponíveis para a população mais carente.
Embora seja de origem fóssil, o Gás LP apresenta algumas propriedades físicas relevantes
para o meio ambiente:
em comparação com a maioria dos hidrocarbonetos, o Gás LP tem um baixo
teor de carbono para a relação com hidrogênio, o que significa que gera menores
quantidades de dióxido de carbono (CO2) por quantidade de calor produzida;
contém mais energia por quilograma do que a maioria dos combustíveis
concorrentes; e
não é um gás de efeito estufa.
O Gás LP apresenta o maior poder calorífico quando comparado com os demais
combustíveis usados para cocção, o que significa que necessita de uma quantidade menor
de combustível para atingir o mesmo resultado em termos energéticos.
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Por outro lado, os combustíveis sólidos, como a lenha, têm se tornado mais escassos,
devido ao aumento do desmatamento e à intensificação da necessária vigilância sobre
o uso ilegal da madeira. A queima diária de lenha nas residências como principal
combustível para cozinhar alimentos é um indicativo do nível socioeconômico de um
país, sendo uma característica dos países em desenvolvimento e dos segmentos mais
pobres da população.

As cozinhas residenciais que usam combustíveis de biomassa
apresentam concentrações médias de partículas e de
gases poluentes muito maiores do que as que utilizam Gás LP.
A maioria dos estudos para avaliar os níveis de poluentes emitidos pelos diferentes
combustíveis usados na cocção foi realizada em países da África e da Ásia, onde o uso de
combustíveis sólidos é uma das principais causas de mortes prematuras. No Brasil, ainda
não há pesquisas consistentes sobre o tema.
Os resultados desses estudos indicaram que as cozinhas que usam combustíveis de
biomassa apresentam concentrações médias de partículas e de gases poluentes muito
maiores do que as que utilizam Gás LP.

Menor emissão de partículas
e de gases poluentes
Na tabela a seguir, são apresentados os fatores de emissão de partículas totais em
suspensão para diferentes combustíveis usados na cocção. As emissões e os níveis de
exposição são maiores para os fogões que usam combustíveis sólidos (lenha ou carvão),
enquanto as emissões de combustíveis considerados modernos (querosene e Gás LP) são
comparativamente menores frente aos demais.

As emissões de partículas são maiores
nos fogões que usam combustíveis sólidos
e menores nos que usam querosene e Gás LP.
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Fatores de emissão de partículas totais em suspensão (PTS)
por tipo de combustível
Combustível

PTS
g/MJ energia útil

g/kg de combustível

Gás LP

0,0209

0,514

Querosene

0,0239

0,516

Carvão vegetal

0,5277

2,375

Lenha/fogão tradicional

0,3776

1,038
Fonte: Smith 2000; Saga 2004.

Um estudo experimental realizado em laboratório avaliou partículas de diferentes tamanhos
emitidas por cinco tipos de combustíveis (lenha, carvão mineral, esterco, querosene e Gás
LP) e os níveis de dezesseis HPA (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos). Os resultados
desse estudo mostraram, entre outros detalhes, as concentrações de partículas totais em
suspensão, as percentagens de partículas finas (que possuem a capacidade de infiltração
pulmonar e alveolar profunda) e as concentrações dos HPA totais, nas emissões de cada
tipo de combustível:

Concentrações de PTS (partículas totais em suspensão),
percentagens, em massa, de partículas finas, e concentrações
dos HPA totais, nas emissões de diferentes combustíveis.
Combustível

Concentrações
de PTS (mg m-3)

Percentual de
Particulas Finas

Concentrações
de HPA (µg m-3)

Gás LP

11

48%

1.481

Querosene

12

57%

2.442

155

66%

4.672

30

77%

3.422

225

88%

Lenha
Carvão mineral
Esterco

4.047
Fonte: Tiwari et al., 2013.

De acordo com o estudo experimental, a comparação de concentração de massa emitida
pelos combustíveis testados revela a ordem de qualidade do ar, do pior (esterco) para o
melhor (Gás LP):
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Performance dos diferentes
combustíveis em relação

GÁS LP

à qualidade do ar durante
a cocção: do mais poluente

QUEROSENE

para o menos poluente
(de baixo para cima).

CARVÃO
LENHA
ESTERCO
Fonte: Tiwari et al., 2013.

No que concerne aos HPA na fração fina, como vimos, o fogão a Gás LP gerou a menor
quantidade em comparação com os outros combustíveis testados. E também em relação
ao monóxido de carbono (CO), o Gás LP apresentou o menor fator de emissão, enquanto
a maior emissão ocorre na queima do carvão vegetal.

Fatores de emissão de monóxido de carbono (CO)
por tipo de combustível.
Combustível

CO
g/MJ energia útil

g/kg de combustível

Gás LP

0,6076

15,0

Querosene

0,8186

18,0

Lenha/fogão tradicional

24,19

66,5

Carvão vegetal

61,13

275,0
Fonte: Smith 2000; Saga 2004.

O Gás LP apresenta o menor fator de emissão do
monóxido de carbono (CO), enquanto
a maior emissão ocorre na queima do carvão vegetal.
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Como evitar o
aquecimento global
As mudanças climáticas são causadas por gases e partículas poluentes, emitidos
principalmente pelos processos de combustão usados para geração de energia. As
emissões de gases de efeito estufa (GEE), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
e óxido nitroso (N2O) são as principais responsáveis pelo aquecimento global, e
consequentemente, pelas mudanças climáticas. O CO2 representa, aproximadamente,
80 % de todos os GEE emitidos, seguido pelo CH4 e o N2O.

Ao dióxido de carbono é atribuído 1 PAG. Ao metano, 25.
E, no caso do Gás LP, a pegada de carbono corresponde a zero!

Qual é a “pegada de carbono” do Gas LP?
“Pegada de Carbono” (PAG, ou GWP, em inglês: Global Warming Potential) é a expressão
atualmente adotada para se descrever o potencial de aquecimento global que corresponde
a um determinado produto.
Assim, o PAG de um gás é o impacto que ele causa no aquecimento global em relação
a uma unidade equivalente de dióxido de carbono durante um determinado período de
tempo (normalmente, 20 ou 100 anos). Por definição, ao dióxido de carbono é atribuído
1 PAG. Ao metano, 25. E, no caso do Gás LP, o PAG corresponde a zero.
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Em outras palavras, emissões diretas de Gás LP não contribuem para as alterações
climáticas. No caso do metano, maior componente do gás natural, as emissões antes de
ser queimado são 25 vezes maiores que as do CO2, enquanto o Gás LP passa a ter efeito
apenas ao ser queimado, quando gera CO2 e outros gases, em concentrações menores
que os demais combustíveis.

O carbono negro
Outro importante contribuinte do aquecimento global é o carbono negro (Black Carbon,
BC). Componente do material particulado fino e consiste de carbono puro, o BC é
formado na combustão incompleta de combustíveis fósseis, biocombustíveis e biomassa,
e é emitido tanto naturalmente quanto por ação do ser humano.

Depois das emissões de dióxido de carbono,
o que mais contribui para o aquecimento global
são as emissões de carbono negro.
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Aproximadamente 18% emissões de carbono negro se devem à queima residencial de
biocombustíveis (a lenha, por exemplo) em fogões tradicionais. O BC é o segundo maior
contribuinte para o aquecimento global, depois de emissões de dióxido de carbono (CO2).
A grande diferença entre o BC e o CO2 é o tempo de permanência na atmosfera; enquanto
o BC permanece por apenas alguns dias ou semanas, o CO2 tem um tempo de vida de
mais de cem anos. Pelo fato de uma parte significativa de BC ser lançada para a atmosfera
devido aos processos de combustão de lenha e carvão, a substituição destes combustíveis
pode ser uma boa opção para mitigação das mudanças climáticas em prazo curto.
Apesar da contribuição significativa das emissões de BC para as mudanças climáticas,
elas não fazem parte do Protocolo de Quioto ou de outros regulamentos do clima e não
são avaliadas em termos de pegada de carbono.
A contribuição do Gás LP na emissão de BC (carbono negro) é insignificante. Além disso,
os fogões a Gás LP e a querosene apresentaram os menores valores de PAG, sendo até
mais limpos do que fogões de queima de biomassa melhorados, se estes operarem com
biomassa renovável, quando o BC é considerado.

Pegadas de carbono (incluindo o carbono negro)
para diferentes combustíveis
Combustível

gCO2e / MJ (GWP 20)
Gases de efeito estufa

BC e outros gases

Gás LP

140

1

141

Carvão vegetal processado

291

62

353

43

725

768

431

725

1156

5040

6194

Lenha – carbono neutro
Lenha – carbono não neutro
Carvão vegetal não processado

1154

Total

Fonte: Atlantic Consulting, site WLPGA.

A contribuição do Gás LP na emissão de BC
(carbono negro) é insignificante.
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Não é só a queima que polui
O gás natural emite 50 a 60% menos dióxido de carbono ao ser queimado, em uma usina
de energia nova e eficiente, em comparação com as emissões de uma usina a carvão.
Porém, não só a queima deve ser levada em consideração.
Cientistas americanos têm relatado emissões alarmantes de metano em campos de
petróleo na perfuração e na extração de gás natural e no transporte através de dutos, o
que coloca em questão os reais benefícios ambientais do uso crescente de gás natural.

Os reais benefícios ambientais do uso crescente de gás
natural são colocados em questão diante das emissões de
metano na perfuração, na extração e no transporte.
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Combustíveis de menor
impacto ambiental
Os resultados de alguns estudos mostraram que a maioria dos biocombustíveis conduz
a maiores impactos no aquecimento global do que os combustíveis fósseis comuns
(Gás LP e querosene), porque as características de má combustão levam a um aumento
das emissões de metano e outros produtos de combustão incompleta.
A biomassa usada a partir de fontes renováveis minimiza o efeito estufa pelo fato de as plantas
absorverem parte do CO2 emitido durante a queima, compensando desta forma o impacto. No
entanto, estudos mostram que a taxa de desmatamento, para esta finalidade, é maior que a
taxa de reflorestamento, e com isso a lenha deixa de ser uma alternativa sustentável.
Pelos resultados dos estudos mais recentes, e contradizendo as expectativas, as opções
de combustíveis fósseis podem ser as mais limpas, tanto para a saúde, quanto para as
mudanças climáticas.
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A maioria dos biocombustíveis tem maiores impactos no
aquecimento global do que os combustíveis fósseis comuns.
Contradizendo expectativas, os combustíveis fósseis
podem ser as opções mais limpas, tanto para a saúde,
quanto para as mudanças climáticas.
Combustíveis como o querosene e Gás LP têm o potencial de reduzir os impactos
climáticos relativos às atividades culinárias residenciais. No cenário brasileiro, onde
a maior parte da lenha (em torno de 95%) não é proveniente de fontes renováveis e o
querosene não é usado comumente para a cocção, pode-se inferir que o Gás LP é o que
tem, atualmente, o menor impacto.
Além disso, o Gás LP é fartamente utilizado em inúmeras aplicações na indústria,
no comércio e no agronegócio, com os mais elevados níveis de economia, eficiência
energética e segurança ambiental

O combustível de menor impacto ambiental
entre os que costumam ser usados para cozinhar alimentos
nas residências brasileiras é o Gás LP.
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Glossário
Biomassa - é o material orgânico, não-fóssil, que possui energia química no seu interior,
inclui as vegetações aquáticas e terrestres, lixo orgânico, resíduos da agricultura, estercos
de animais e outros restos industriais.
Carvão mineral - é um combustível de origem fóssil resultante da transformação
química do soterramento de troncos, raízes, galhos e folhas de árvores, cujo processo leva
milhões de anos para se desenvolver.
Carvão vegetal - é obtido através do processo conhecido como carbonização, que
consiste na queima da lenha com presença controlada de ar; ou pelo processo de pirólise,
onde a lenha é submetida a altas temperaturas em um ambiente com pouquíssima ou
nenhuma quantidade de oxigênio.
Combustível sólido - materiais sólidos queimados como combustíveis.
Combustível sólido de biomassa - madeira, esterco animal, resíduos de colheitas
e carvão.
Gás natural - é incolor e inodoro altamente combustível e em grande parte composta
por gás metano. O gás natural é gerado aproximadamente do mesmo modo que o
petróleo, por processos que atuam sobre a matéria orgânica ao longo de milhões de anos.
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Um agente repulsivo é adicionado para dar-lhe um cheiro característico e desagradável,
às vezes descrito como repolho podre, de modo que mesmo um pequeno vazamento pode
ser facilmente detectado.
Gás LP - Gás liquefeito de petróleo é o nome genérico para as misturas de
hidrocarbonetos (principalmente de propano e butano) armazenadas no estado líquido. O
Gás LP é incolor, inodoro e mais pesado que o ar. Um agente repulsivo é adicionado para
dar-lhe um cheiro característico e desagradável, às vezes descrito como repolho podre, de
modo que mesmo um pequeno vazamento pode ser facilmente detectado.
Gás encanado/canalizado – refere-se ao gás natural.
Lenha - é definida como ramos, troncos, achas (tora de lenha, cavaco de madeira) toscas
ou quaisquer pedaços de madeira que podem ser utilizados como combustível.
Lenha catada - proveniente de matas nativas, arvores isoladas e coletadas em
propriedades ou ao longo de rodovias.
Lenha comercial - lenha proveniente das matas nativas, atualmente, substituída pela
lenha de reflorestamento, sendo o eucalipto a principal árvore cultivada para este fim.
Material partículado - mistura de partículas sólidas e gotículas de líquido suspensas
no ar.
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PROBLEMAS E OPORTUNIDADES
Segundo as estimativas mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada oito
mortes no mundo estaria relacionada com a exposição à poluição do ar provocada por queima de lenha
ou combustíveis fósseis, seja em ambientes fechados ou no ambiente externo. Apenas em 2012, por
exemplo, foram atribuídos cerca de 7 milhões de óbitos a este fator de risco ambiental.
Este problema está restrito apenas aos países de média e baixa rendas. Um dos achados principais deste
estudo, realizado por renomados pesquisadores em colaboração com a OMS, consiste no número de
mortes de crianças em todo o mundo devido a quatro fatores de risco ambientais, a saber; qualidade da
água, falta de saneamento, falta de condições de higiene e qualidade do ar no interior do domicílio.
Estimou-se que, anualmente, 2 milhões de mortes de crianças são devidas apenas a estes quatro fatores
de risco.
No Brasil, ainda não há estatísticas sobre os efeitos deste fator de risco à saúde pública. Sendo assim, o
grupo do Sindigás de estudo sobre Indoor Pollution, composto de representantes das distribuidoras
associadas e colaboradores internos do Sindigás, contrataram a PUC-Rio e a UERJ para levantamento, o
mais abrangente e preciso possível, das informações disponíveis sobre a magnitude do problema no país.
Através deste levantamento, pretende-se estimar a distribuição geográfica da proporção de domicílios
brasileiros nos quais há queima de lenha para cozinhar, ou com outra função.
Visando promover uma reflexão sobre a realidade da poluição indoor no Brasil, bem como apresentar o
Gás LP como uma fonte de energia alternativa viável, o Sindigás irá apresentar os documentos parciais
do estudo de forma personalizada aos interlocutores da entidade no Governo Federal.
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PLANO DE AÇÃO – OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS

1.

HISTÓRICO

A qualidade do ar de interiores, QAI, do inglês “Indoor Air Quality”, IAQ, refere-se à qualidade do ar no
interior de edifícios e estruturas, visando à saúde e o conforto de seus ocupantes.A má qualidade do ar
pode conduzir a sérios problemas de saúde, diminuir a concentração, o aprendizado e a produtividade e
aumentar as taxas de absenteísmo. Em se tratando de residências, os problemas são agravados com a
queima de combustíveis sólidos (ex., lenha, madeira, carvão vegetal, esterco etc), afetando
principalmente a saúde de crianças, mulheres e idosos devido a maior exposição.
A boa qualidade do ar de interiores é imprescindível para a saúde, uma vez que gastamos até 90% do
tempo em espaços fechados. Por isso, é necessário tomar todas as medidas de modo a garantir uma
adequada qualidade do ar nos espaços fechados públicos ou privados.
2.

VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NA QUALIDADE DO AR DE INTERIORES

Os problemas de QAI estão relacionados com o conforto ambiental e os níveis e tipos de poluentes do
ar. O conforto ambiental envolve variáveis físicas relativas ao conforto ou desconforto sentido pelos
ocupantes, tais como temperatura e uniformidade da distribuição da temperatura do ar, iluminação,
umidade relativa e velocidade do ar. Estudos recentes sugerem que a temperatura ideal, em termos de
conforto e mínimo espalhamento de doenças, seja de 20o C.
A ventilação é outro fator extremamente importante para a boa qualidade do ar de um ambiente
interno. Estudos têm mostrado que taxas de ventilação menores que 25 L s-1 causam desconforto e
diminuem a produtividade.
Outro fator que afeta muito a qualidade do ar são os poluentes. Os poluentes do ar são numerosos e
consistem de partículas de diferentes tamanhos, fibras, fumaças, gases, vapores e bioaressóis gerados por
diferentes fontes. As partículas que são de interesse para a QAI incluem o grupo das partículas
respiráveis, fumaça de cigarro, fibra de asbestos, alergênicos (pólen, fungos, mofos, fezes e partes de
insetos) e patógenos (bactérias e vírus). Por outro lado, os gases e vapores de maior interesse incluem o
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), formaldeído (HCHO), compostos orgânicos
voláteis (COVs), óxidos de nitrogênio (NO e NO2), ozônio (O3) e radônio (elemento radioativo).
As principais fontes de poluentes internos são a queima de tabaco, processos de combustão, produtos
de limpeza e higiene pessoal, materiais de construção e acabamento, equipamentos eletrônicos, entre
outros. Em residências, as atividades relativas à cocção são as principais fontes de poluentes devido à
combustão. Os processos de combustão geram gases e partículas. Os gases potencialmente tóxicos
deste processo são o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Em geral, estes gases não atingem
concentrações elevadas em residências. Por outro lado, as concentrações de partículas podem ser
extremamente altas, ultrapassando muitas vezes os limites sugeridos pelas agências reguladoras. Essas
partículas são as principais causadoras de problemas de saúde. Os tipos e os níveis de poluentes gerados
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pela queima durante a cocção vão depender do tipo de combustível usado (lenha, Gás LP, querosene,
carvão etc) e das condições do processo de combustão (chaminés pouco eficientes ou mal construídas,
vazamentos no sistema de escape de fogões ou lareiras).Tanto o tipo de combustível quanto o processo
de combustão podem acarretar em uma maior concentração de poluentes em um dado ambiente.
3.

LEGISLAÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma das poucas entidades a sugerir padrões de qualidade do
ar para residências. Em 2014, a OMS lançou as diretrizes para a qualidade do ar de interiores, específica
para a queima de combustível doméstico (WHO, 2014). Outros países que também já possuem padrões
residenciais são Alemanha e Canadá. O Brasil, ainda caminha a passos lentos, muito provavelmente, pela
falta de estudos científicos, decorrentes ainda dos poucos laboratórios equipados e com pessoal
qualificado, que impedem o desenvolvimento de padrões de qualidade.
4.

ESTUDOS SOBRE QUALIDADE DO AR DE INTERIORES

A preocupação com a poluição do ar é de longa data e teve início com o surgimento das grandes cidades.
As primeiras cidades eram compactas, sendo todos os pontos de interesse (mercados, centros
religiosos e prédios públicos) facilmente acessíveis a pé. Por outro lado, as cidades modernas são mais
espalhadas para acomodar uma maior população, sendo necessários meios de transportes e diferentes
tipos de indústrias para gerar bens e serviços, resultando na emissão de grandes quantidades de
poluentes.
A qualidade do ar urbano, no entanto, piorou durante a Revolução Industrial, devido ao uso em larga
escala de carvão em fábricas na Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos e outros países e deu início à
"idade de fumaça". Também nesta época o crescimento urbano-industrial rápido veria a poluição
atmosférica proveniente da queima de combustíveis fósseis se tornar um grande problema ambiental em
toda a Europa e no resto do mundo. As maiores preocupações com a saúde eram relacionadas com a
poluição externa. Ambientes internos, por muito tempo, não foram sequer cogitados de serem
problemáticos, muito ao contrário, pensava-se que fechado em uma casa/edifício se estaria protegido.
Inicialmente, os problemas relativos à poluição do ar em ambientes fechados eram motivos de
preocupação quando se tratava de ambientes industriais. Os problemas relativos à QAI só tiveram
destaques no final da década de 60, com o radônio, início da década de 70, com o formaldeído, e o final da
década de 70 com ácaros, e alergias durante as últimas décadas. Estes poluentes causaram problemas de
saúde e estavam relacionados com o ar de interiores.
Os problemas de QAI variam de uma região a outra e dependem do clima, das condições
socioeconômicas e da cultura, principalmente, quando se trata de ambientes residenciais. Países em
desenvolvimento ainda fazem muito uso da queima de combustíveis sólidos, para aquecimento e
cozimento dos alimentos, em ambientes pouco ventilados, resultando em alta concentração de
poluentes e problemas graves de saúde. Por outro lado, alguns países desenvolvidos já não usam mais
queima de combustíveis sólidos, mas sim, eletricidade ou gases combustíveis, menos poluentes para
estas atividades.
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5.

USO DA LENHA EM RESIDÊNCIAS
5.1. USO GLOBAL

A lenha é a primeira forma de energia empregada desde os primórdios para cocção e aquecimento,
sendo posteriormente usada como fonte de energia para outros fins (térmica, mecânica, elétrica).
Atualmente, muitos países ainda fazem uso em grande escala desta fonte de energia. O maior ou menor
uso está relacionado com a disponibilidade de outras fontes de energia (carvão, petróleo, gás natural
etc), disponibilidade de florestas e nível de desenvolvimento do país.
De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde de 2014 em pleno século XXI, ainda há
cerca 2,8 bilhões de pessoas que dependem de combustíveis sólidos (madeira, esterco, resíduos de
colheitas, carvão vegetal, carvão etc.) e fogões simples para cozinhar e aquecer; e 1,2 bilhão de pessoas
que utilizam lâmpadas de querosene para iluminação.A queima de combustíveis sólidos em fogões com
ventilação ineficientes e em ambientes fechados produz altos níveis de poluentes, muito maiores que os
recomendados pelas agências ambientais. De acordo com a OMS, a poluição do ar em ambientes
residenciais devido à queima de combustíveis sólidos tem sido a responsável pela morte prematura de,
pelo menos, 4,3 milhões de pessoas ao redor do mundo, anualmente. A maioria dessas mortes é
decorrente de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica e
câncer de pulmão. Além das mortes, também um número significativo de doenças respiratórias agudas
ocorrem em crianças.As doenças relacionadas com a poluição do ar em ambientes domésticos ocupam
o 5º lugar no ranking mundial. Mulheres e crianças são as mais afetadas por passarem mais tempo em
suas residências, expostas à alta carga de poluentes gerados pela queima.
Os problemas de saúde causados pelo uso da lenha em ambientes fechados estão relacionados ao tipo
de combustão. Em um processo de combustão (queima) completa há emissão de luz, calor, vapor de água
e o gás dióxido carbono. No entanto, a combustão completa nem sempre ocorre, como é o caso da
queima da lenha. Em uma combustão incompleta, além de dióxido de carbono e vapor de água, também
são produzidos monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, que
incluem o benzeno, formaldeído e benzopireno, altamente cancerígenos, além de partículas com
diâmetros menores que 10 µm. Todos estes poluentes causam danos à saúde. Embora, eles sejam,
normalmente, encontrados em ambientes fechados, suas concentrações são aumentadas durante os
processos de queima.
5.2. USO NO BRASIL

A lenha tem sido utilizada como forma de energia desde a descoberta do fogo, há mais de 750.000 anos.
Mesmo com a Revolução Industrial continuou sendo muito utilizada. Atualmente, a lenha ocupa uma
parte importante da matriz energética mundial, principalmente, dos países mais pobres.
Um estudo realizado em 2006, por pesquisadores que compõe o quadro do Departamento de Proteção
do Meio Ambiente Humano, da Organização Mundial da Saúde, avaliou as taxas mundiais de uso de
combustíveis sólidos para fins domésticos. Neste estudo, “combustível sólido” incluiu carvão mineral,
carvão vegetal, madeira, culturas ou outros resíduos agrícolas, esterco, arbustos, grama, palha e outros.A
taxa média de uso de combustíveis sólidos é bastante elevada, representando 52% da energia total
utilizada mundialmente, principalmente, para cocção (Figura 1). O uso deste tipo de energia está
relacionado com o nível de desenvolvimento do país: países industrializados usam <5%. Neste cenário, o
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Brasil aparece com mais que o dobro dos países desenvolvidos, 12%, diferindo de outros países latinoamericanos como Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Equador e Cuba, cujos índices são
similares ao de países desenvolvidos (<5%). As regiões com maior percentual, também são as
consideradas mais pobres: África Subsaariana, sudeste da Ásia e Região do Pacífico
Ocidental (74-77%), sendo que para muitos países destas regiões a percentagem foi de até
95%.

Figura 1. Uso de combustíveis sólidos para fins domésticos. (Fonte: Rehfuess et al., 2006).
No Brasil, algumas agências governamentais fazem levantamentos periódicos do uso da lenha, como é o
caso do IBGE e da EPE.A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é feita anualmente por amostragem, com exceção dos anos
de Censo, e se destina a investigar diversas características socioeconômicas da população. O PNAD
possui em seus questionários um tópico sobre o tipo de combustível usado para cocção. Os resultados
desta pesquisa estão representados na Figura 2, em percentagem de uso.
De acordo com o relatório da PNAD, os principais combustíveis usados em residências para cocção são
o gás de botijão (92%) e a lenha (6%). Se compararmos com o estudo de Ruefess et. al. (2006), onde os
combustíveis sólidos correspondem a 12% da matriz energética nacional, a lenha é o componente
principal (6%). Importante observar também que, embora a energia elétrica atinja quase 100% dos
domicílios, ela representa menos de 0,01% do total usado para cocção.
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Figura 2.Tipo de combustível utilizado no fogão em domicílios no Brasil. (Fonte: PNAD, IBGE, 2012)
Outra pesquisa realizada pelo IBGE, chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), cujo objetivo é
obter informações sobre a renda familiar e a sua destinação, também aborda o uso de lenha para fins
domésticos. Esta pesquisa é por amostragem e atende as aéreas rurais e urbanas e todas as classes
sociais. De acordo com o relatório da última POF (2008-2009), o Gás LP é o principal combustível
utilizado em fogões em áreas urbanas (92%) enquanto que corresponde a 39% nas áreas rurais. Por
outro lado, a lenha tem maior importância na área rural (11%) do que na urbana (0,6%).
Outra fonte importante para avaliar o uso de lenha no país são os dados do Balanço Energético Nacional
(BEN), realizado pela Empresa de Pesquisa Energética do Ministério das Minas e Energia. No relatório do
BEN não são especificadas as atividades para as quais a energia é usada, como ocorre com o PNAD e
POF. De acordo com o último BEN, 2014, a lenha representou 6,2% do consumo de energia em todos os
setores. De acordo com a pesquisa, com relação ao setor residencial, as três principais fontes de energia
utilizadas com diferentes finalidades são a eletricidade (45,3%) seguida do gás liquefeito de petróleo
(Gás LP) (27,5%) e da lenha (24,2%) (Figura 3). O volume de lenha utilizado com fins energéticos
residenciais no Brasil é de 18.521 milhões de metros cúbicos (BEN, 2014). Se for considerado um
consumo médio de lenha de 2 m3/pessoa pode-se estimar que uns 30 milhões de pessoas fazem uso
desta fonte de energia no país, e estão principalmente dentro das camadas mais pobres da população.
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Figura 3. Consumo no setor residencial (Fonte: BEN, 2014).
De um modo geral, o uso da lenha vem sofrendo um declínio em todo tipo de atividade desde a década
de 40, como esperado devido às novas formas de energia. Esta redução no uso está relacionada ao maior
acesso ao Gás LP e eletricidade, assim como a mudança de comportamento da sociedade, onde na
década de 70, 56% da população vivia na zona urbana, já em meados de 2000 passou a ser de 85%. A
facilidade a bens e serviços, assim como, a dificuldade de conseguir lenha, acarretou neste decréscimo.
No entanto, no período compreendido entre 2000 e 2007, a lenha foi o combustível mais usado no setor
residencial, superando a eletricidade e o Gás LP. A redução dos subsídios ao Gás LP, tornando-o mais
caro e menos acessível à população mais carente, foi um dos principais fatores que influenciaram na volta
ao uso da lenha.
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IMPLEMENTAÇÃO

No Brasil, apesar de uma grande parte da população ainda usar lenha como forma de cocção e
iluminação, são poucos os estudos científicos realizados para avaliar os problemas referentes a estas
atividades, ou mesmo programas governamentais que visem à melhoria.A lenha é usada de norte a sul do
país por diferentes razões: no sul, devido ao frio e aos costumes e no norte como forma de repelir
insetos e, principalmente, pela pobreza e falta de acesso a outras formas de energia.A energia elétrica e o
Gás LP ainda tem um custo elevado para as populações mais carentes. Estudos relativos às emissões de
gases e partículas relacionados com os diferentes tipos de fogões utilizados e formas de cozimento,
assim como, uma série histórica longa do uso de lenha não estão disponíveis, o que dificulta o seu melhor
entendimento, os benefícios e malefícios para a população e dificulta a ação de implementação de
projetos visando melhorias na qualidade de vida. Assim como para a QAI, os estudos referentes ao uso
da lenha representam menos de 1% do total mundial.
Alguns estudos pontuais têm sido realizados na região Norte, e principalmente, Nordeste do país. Na
região Nordeste está o maior número de fogões à lenha (42% do total) do país, e é onde também se
encontra a população de mais baixa renda. Nesta região, a principal fonte de lenha é a caatinga,
representando quase 50% da energia primaria. Cerca de 80% da lenha retirada deste bioma é utilizada
como fonte de energia, sendo a principal causa de desmatamento. Apenas 3% desta lenha são retiradas
de forma sustentável.
A proximidade de florestas tem sido um fator decisivo para o uso da lenha pelas classes mais pobres. A
redução do uso da lenha em comunidades rurais deveria ser incentivada em função de benefícios
individuais e coletivos tais como: tempo de coleta e riscos de acidentes, exposição à fumaça e a
conservação de florestas. A coleta de lenha, geralmente, é tarefa das mulheres e crianças. Nesta tarefa,
elas correm riscos de lesões e acidentes, assim como maior exposição à fumaça e queimaduras. Esta
atividade toma várias horas da semana, reduzindo o tempo de outras atividades produtivas e até mesmo
da escola. Importante notar que os próprios usuários consideram perigoso o uso de fogões a lenha para
as crianças, não gostam do excesso de calor, se incomodam com a presença da fumaça e com o
enegrecimento das panelas e paredes.A maioria dos usuários faz uso do fogão a lenha por ser bem mais
econômico.
O alto índice de mortalidade causado pela queima de combustíveis sólidos tem chamado à atenção das
autoridades mundiais de saúde, como no caso da Organização Mundial da Saúde. Iniciativas
governamentais e não governamentais tem sido criadas, visando solucionar tal problema.
Alguns programas têm sido capazes de implementar ou apoiar a transição para o uso de combustíveis
mais limpos. Um exemplo é o projeto realizado pelo governo da Indonésia, onde mais de 40 milhões de
casas deixaram de usar o querosene para usar o Gás LP. Iniciativas não governamentais também têm sido
importantes para o incentivo ao uso de combustíveis limpos. Um exemplo é a “Cooking for life”, uma
campanha das indústrias de Gás Liquefeito de Petróleo global,World LP Gas Association (WLPGA), que
visa facilitar a substituição de combustíveis poluentes, tais como lenha, querosene e outros, pelo Gás LP,
menos poluente.A campanha pretende atingir um bilhão de pessoas até 2030, reduzindo em 500.000 os
casos de mortes prematuras anuais.
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Análise dos resultados
1.

POLUIÇÃO EM AMBIENTES FECHADOS: FATOR DE RISCO PARA SAÚDE
1.1. INTRODUÇÃO

Segundo as estimativas mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada oito
mortes no mundo estaria relacionada com a exposição à poluição do ar, seja em ambientes fechados ou
no ambiente externo. Apenas em 2012, por exemplo, foram atribuídos cerca de 7 milhões de óbitos a
este fator de risco ambiental.
Nestes cálculos, em comparação aos cálculos anteriores, acrescentou-se a parcela das mortes por
doenças cardiovasculares e câncer de pulmão atribuível aos poluentes do ar. Do total de 7 milhões de
mortes atribuídas à exposição aos poluentes do ar, cerca de 4,3 milhões seriam decorrentes da poluição
do ar em ambientes fechados. Deste subtotal o sudeste da Ásia e a região Oeste do Pacífico seriam as
regiões do planeta mais afetadas, totalizando cerca de 3,3 milhões de mortes.
As principais causas de morte que podem ser atribuídas à poluição do ar em ambientes fechados seriam
os acidentes vasculares cerebrais (AVC) (34%), doenças respiratórias das vias aéreas inferiores (26%),
doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC) (22%), doenças isquêmicas do coração (12%), e
câncer do pulmão (6%). Por outro lado, 46% destas mortes seriam de homens, 41% de mulheres e os
restantes 13% de crianças menores de 5 anos.Apesar dos homens ficarem menos expostos à queima de
combustíveis sólidos para cozimento, o impacto neste segmento populacional é mais severo devido à
existência de doenças prévias, adquiridas por meio da exposição ocupacional.
Em um estudo abrangente que serviu de suporte ao relatório da Carga Global de Doenças (CGD),
publicado periodicamente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estimaram o número de mortes
prematuras devido à poluição no ambiente domiciliar entre 3,5 a 4 milhões de pessoas, no ano de 2010.
Este cálculo se restringiu apenas ao uso de combustíveis sólidos para cozimento de alimentos, embora
seja notório que em várias partes do mundo combustíveis sólidos ou líquidos também são utilizados
para outros fins, como aquecimento e iluminação. Entretanto, as informações sobre estas práticas não
são ainda bem estabelecidas como é a queima de combustíveis sólidos para cozimento de alimentos.
1.2. ESTUDOS SOBRE POLUIÇÃO EM AMBIENTES FECHADOS E MALES À SAUDE

Em um artigo recente de Farmer et al (2014) são apresentados e discutidos os principais agravos de
saúde que são, comprovadamente, associados à exposição aos poluentes do ar em ambientes fechados
ou no ambiente externo.As principais fontes de poluição do ar em ambientes fechados são, sem ordem
de importância, a queima de combustíveis sólidos, fumaça de cigarros, ventilação ineficiente e outros
processos que ocorrem no interior de domicílios. Por outro lado, as principais fontes de poluição do ar
no ambiente externo são os veículos motorizados, processos industriais, incêndios florestais
espontâneos e outras formas de combustão de biomassa. Os efeitos adversos à saúde de ambos os tipos
de poluição do ar relatados na literatura são os mesmos, porém, com diferentes estimativas de risco
dependendo do grau de exposição ao qual o sujeito foi exposto.
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Farmer et al (2014) separam os agravos em três grandes grupos, dependendo do estágio da vida:
nascimento; fase de desenvolvimento; vida adulta. No período do nascimento, se destacam o peso baixo
ao nascer, restrições ao crescimento intrauterino, prematuridade, natimortalidade, malformações do
tubo neural e a redução de medidas antropométricas. Na fase de desenvolvimento destacam-se a
ocorrência de asma, irritação das vias aéreas superiores, disfunção cardiovascular, doenças respiratórias,
restrições no crescimento e desenvolvimento de uma forma geral e resistência à insulina. Finalmente, na
fase adulta os principais agravos seriam AVC, disfunção cardiovascular, danos ao DNA, bronquite crônica
e doenças respiratórias.
Schei et al (2004) pesquisaram a prevalência e gravidade da asma em crianças de 4 a 6 anos de idade, bem
como a associação da exposição a poluição do ar da queima de biomassa para cocção, com a incidência
de asma. A população do estudo foi um grupo indígena Maia residente em 3 comunidades, no Oeste da
Guatemala, onde é comum o uso de um tipo de fogão a lenha com chaminé (plancha), porém, em muitas
residências a queima de lenha ainda era realizada no chão da cozinha (“open fire”).
Um total de 1058 mães respondeu a um questionário sobre a saúde de suas crianças, no qual o
instrumento conhecido como “International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC)” foi
aplicado, com a adição de outras perguntas. Somente para 3,3% das crianças as mães relataram sintomas
relacionados a asma (sibilos) nos últimos 12 meses e em 72% a presença destes sintomas pelo menos
uma vez na vida.A maioria dos sintomáticos apresentou pelo menos um critério de asma severa.
Três formas de cozimento de alimentos no domicílio foram identificadas no estudo: uso da plancha
(51,5%); misto de fogão a gás e queima de biomassa no chão da cozinha (10,4%); e queima de biomassa no
chão da cozinha (38,1%). Os autores concluíram que a queima de biomassa para cocção sem chaminé foi
um fator de risco estatisticamente significativo para a ocorrência de alguns sintomas de asma.
Devido à baixa prevalência de tabagismo na população feminina chinesa combinada a uma taxa
relativamente alta de incidência de câncer no pulmão (21,1 em 100000 pessoas), a hipótese de que a
poluição no interior dos domicílios era um fator de risco importante para este agravo de saúde em
mulheres chinesas ganhou força. Para responder esta questão, Mu et al (2013) investigaram o papel de
poluentes do ambiente domiciliar na incidência de câncer no pulmão de mulheres chinesas não
fumantes.
Baseado nos vários resultados significativos encontrados neste estudo, os autores concluíram que a
poluição do ar em domicílios desempenha um papel importante na incidência de câncer de pulmão em
mulheres chinesas.
No artigo de Wylie et al (2014) os efeitos da exposição a queima de biomassa para cocção no peso ao
nascer e na incidência de natimortos e de nascimentos prematuros foram estimados na Índia. O
tamanho de amostra foi de 1744 gestações. A distribuição do tipo primário de combustível usado para
cocção foi a seguinte: 1306 utilizavam lenha, 265 usavam gás, carvão era utilizado em 120 domicílios,
querosene em 22 domicílios, esterco de vaca era usado em 16 domicílios, e em 6 domicílios outros
combustíveis eram usados. Nos modelos estatísticos sem o ajuste para características
sociodemográficas ou fatores obstétricos e clínicos das mulheres, com relação a prematuridade a razão
de chances para o grupo de mulheres expostas à queima de biomassa em domicílios foi 3,11 (IC 95%
2,12 a 4,59) comparado ao grupo que usava gás de cozinha. Com a inclusão dos ajustes mencionados a
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razão de chances foi 2,29 (95% IC 1,24 a 4,21).
Comparado com as mulheres residentes em domicílios com uso de gás de cozinha (n = 265), as mulheres
residentes em domicílios que utilizavam lenha para cocção (n = 1306) tiveram filhos com pesos, em
média, 112 g menores (95% IC: 54,5 g – 170,1 g), entretanto a significância estatística deste efeito
desapareceu após ajustes por fatores de confusão: redução de 14 g (95% IC: -93 g – 66 g). Porém, a
incidência de natimortos foi maior, e estatisticamente significativa, no grupo de domicílios com uso de
lenha em comparação ao gás de cozinha (4% contra 0%).
No estudo de Mbatchou Ngahane et al (2014) chama a atenção a afirmação que na África subsaariana
90% das pessoas dependem da queima de biomassa para suprir a demanda doméstica de energia, o que
expõe uma quantidade imensa de pessoas, principalmente mulheres e crianças à poluição no interior dos
domicílios. Para compreender os efeitos adversos à saúde desta exposição, um estudo de corte
transversal foi conduzido em Bafoussam, na divisão Mifi, uma área semi-rural na região oeste de
Camarões, em 2012.
Uma amostra de 300 domicílios foi selecionada aleatoriamente de um cadastro de domicílios da região.
Foram dois os critérios de inclusão no estudo: uma residente do sexo feminino com mais do que 40
anos; e responsável pela cocção no domicílio. A seguir, os domicílios foram divididos em dois tipos:
queima de lenha (n = 145); queima de carvão, gás ou eletricidade (n = 155).
A presença de sintomas respiratórios e aferições da função pulmonar foram obtidas das duas amostras.
A prevalência de bronquite crônica no grupo mais exposto foi 7,6% em comparação a 0,6% do grupo
menos exposto.
Somente em 2014 pelo menos 5 artigos de revisão da literatura foram publicados, o que ratifica a
importância do tema na atualidade.Todos os artigos tratam da exposição à poluição do ar em ambientes
fechados, com grande ênfase em domicílios, relacionada com a queima de combustíveis sólidos. Alguns
são mais específicos quanto ao agravo de saúde.
Zhang e Smith (2007) revisaram mais de 200 publicações científicas no período de 1980 a 2006, escritas
em inglês ou em chinês. Os autores afirmam que praticamente toda a população rural e uma pequena
parcela da população urbana da China ainda estavam engajadas nesta prática na época da publicação do
artigo, e que aproximadamente 400.000 mortes prematuras estariam, segundo estimativas da OMS, na
época, associadas à queima de combustíveis sólidos para cocção ou aquecimento na China, enquanto
cerca de 300.000 mortes seriam atribuídas à exposição aos níveis atuais de poluição no ambiente
externo deste país. Portanto, a exposição à poluição do ar em domicílios causada por queima de
combustíveis sólidos foi considerada na época da publicação do artigo, como o fator de risco ambiental
mais adverso à saúde neste país.
Diette et al (2012) relatam o interesse da Agência Americana de Saúde (National Institutes of Health,
NIH) em investigar com mais profundidade os efeitos adversos à saúde da queima de combustíveis
sólidos em ambientes fechados. Neste sentido, foi organizada uma oficina de trabalho em 2011, na qual
os problemas específicos do tema, ainda não esclarecidos completamente, foram tratados. A oficina foi
intitulada Carga da Poluição do Ar em Ambientes Fechados na Saúde de Mulheres e Crianças (Health
Burden of Indoor Air Pollution on Women and Children). O artigo de Diette et al (2012) trata,
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especificamente, das evidências sobre DPOC e asma.
A maior parte dos estudos examinados baseava-se em relatos de sintomas ao invés da aferição da função
respiratória ou avaliação clínica dos indivíduos da amostra. No que concerne à exposição, na maior parte
dos estudos não houve aferição da poluição do ar. Muitos estudos relataram associações entre o
combustível usado (lenha, carvão ou outro combustível sólido vs. gases combustíveis) e sintomas
respiratórios, e.g. tosse e sibilos.
Bruce et al (2013) realizaram uma abrangente revisão sistemática, com meta-análise, enfatizando os
efeitos da exposição à queima de combustíveis sólidos para cocção em domicílios nos agravos de saúde
de crianças até 5 anos. Os agravos enfocados foram: pneumonia, resultados adversos da gravidez (baixo
peso ao nascer, natimortos, média de peso), e mortalidade infantil. Os artigos revisados foram publicados
entre 1966 e 2012.
Os autores reportam que, em 2010, 41% dos domicílios no mundo usavam, como fonte primária,
combustíveis sólidos para cocção. Houve uma queda razoável nesta prática desde 1980, quando a mesma
estimativa era 68%. Entretanto, por causa do aumento populacional mundial expressivo no período, o
número de pessoas expostas permaneceu o mesmo, cerca de 2,8 bilhões.
Utilizando a seguinte combinação: “indoor pollution”, “health effects” e “Brazil” poucos estudos
brasileiros foram localizados. Como se sabia, previamente, sobre a escassez de estudos brasileiros, esta
busca específica foi mais geral do que as anteriores. Não houve especificação do tipo de poluição de
ambientes fechados, portanto alguns artigos encontrados consideravam outros tipos de poluição além
da queima de combustíveis sólidos. Contudo, em pelo menos três artigos, foi abordada a questão da
queima de combustíveis sólidos no interior de domicílios e seus efeitos na saúde.
Da Silva et al (2012) realizaram um estudo meticuloso na cidade de João Câmera, no Rio Grande do
Norte. O período da realização do estudo não foi descrito. A amostra do estudo consistiu de 260
domicílios e 1402 residentes. Registrou-se o método de cocção em cada domicílio: queima de lenha na
parte externa, queima de lenha na parte interna ou queima de gás combustível (referência). Um
questionário foi aplicado a cada residente dos 260 domicílios, no qual o instrumento ISAAC estava
contido. Os sintomas respiratórios avaliados foram tosse, sibilos, dispneia, coceira nos olhos e coriza. O
teste de espirometria foi realizado em 80 indivíduos da amostra, divididos em 4 grupos de 20: fumante +
gás combustível, não fumante + gás combustível, fumante + queima de biomassa, não fumante + queima
de biomassa.
Várias análises estatísticas foram realizadas, por exemplo, na comparação entre os 3 tipos de exposição
considerados, para adultos com mais de 20 anos, a razão de chances da ocorrência de tosse foi 2,93 para
os expostos a queima de biomassa no interior dos domicílios versus os expostos a queima de gás
combustível; foi 1,78 para os expostos a queima de biomassa no exterior dos domicílios versus expostos
a queima de gás combustível; e foi 1,60 para expostos a queima de biomassa no interior versus no
exterior do domicílio.
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Conclusões
A pesquisa científica sobre os efeitos adversos à saúde humana da queima de combustíveis sólidos, em
domicílios, para cocção experimentou um grande avanço nos últimos dez anos.Vários estudos amplos
tanto observacionais quanto de intervenção foram desenvolvidos para que o impacto deste fator de
risco, tão prevalente em algumas partes do mundo, seja conhecido.Aos poucos, os resultados que estão
sendo divulgados revelam um grave problema de saúde pública mundial, haja vista as estimativas
divulgadas pela OMS dos números de mortes de crianças e adultos associados com a exposição a este
fator de risco.
De acordo com as descrições contidas nos artigos, todos os estudos revisados tiveram trabalhos de
campo muito bem conduzidos, os dados colhidos foram analisados de forma adequada, e em quase
todos os estudos algum efeito adverso à saúde de crianças, mulheres ou homens adultos foi obtido.
Foram vários os agravos de saúde investigados nestes estudos, desde sintomas respiratórios até DPOC
e câncer do pulmão. Portanto, dado a quantidade de evidências encontradas nesta revisão é possível
afirmar, sem sombra de dúvidas, que a queima de combustíveis sólidos em ambiente domiciliar é um
fator de risco ambiental cujos efeitos à saúde são severos e que podem levar os indivíduos mais
expostos ao adoecimento e a morte.
Além de mostrarem os danos à saúde deste fator de risco quando comparado a alguma alternativa
menos poluente os estudos de intervenção também demonstraram que existem soluções de custo
razoavelmente baixo que podem minimizar tais efeitos, evitando assim uma quantidade enorme mortes
prematuras e de pessoas portadoras de doenças crônicas.
Nas revisões de literatura, a maioria publicada muito recentemente, foram encontradas medidassumárias de efeitos adversos à saúde da queima de combustíveis sólidos, algumas de grande magnitude e
fortemente significativas, o que ratifica os achados isolados de estudos mais específicos.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
No Brasil com exceção de um estudo realizado no Rio Grande do Norte, quase nada se sabe ainda sobre
os efeitos na saúde da queima de lenha e carvão como forma de cocção. Em futuro próximo, motivado
nos resultados desta revisão de literatura, pretende-se investigar a dimensão do problema no Brasil,
principalmente tendo conhecimento de que a prática de queima de combustíveis sólidos ainda é comum
em alguns segmentos da população brasileira.
Sendo assim, o Sindigás continuará a parceria com a PUC-Rio e a UERJ para a realização da Fase 2 deste
estudo, que utilizará cálculos e estatística a fim de quantificar e mapear os usos e danos à saúde pública
em função da lenha, bem como quantificar, e valorar os custos envolvidos nos tratamentos de saúde e os
impostos recolhidos através da comercialização de Gás LP.
Um dos indicadores de desempenho oriundos deste estudo, é a diminuição das mortalidades e dos
gastos governamentais em saúde para o tratamento de doenças causadas pela queima de combustíveis
sólidos.
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