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Nesta quarta cartilha, vamos falar do Gás LP, erroneamente visto 
como perigoso, um produto “verdadeiramente explosivo”. A cada 
acidente registrado, com explosão ou incêndio, o Gás LP é sem-
pre apontado como o grande culpado, antes mesmo de qualquer 
apuração. Quem já não viu nos meios de comunicação imagens 
de botijões inteiros, naturalmente sujos de cinzas do incêndio, 
sendo apontados como os causadores da explosão? Como essa 
afirmação pode ser feita diante de um botijão intacto? 

É inegável que existe falta de informação sobre o produto. Um 
medo desenvolvido como mito ou lenda urbana, que crescemos 
ouvindo e nos acostumamos à idéia. Assim como aprendemos 
histórias infantis de que “o bicho papão está atrás do armário”, 
ou que “a Cuca vai pegar”, é comum ouvirmos “cuidado com o 
botijão”, “desliga este botijão”, “sai de perto do botijão”, “isto é 
uma bomba”. Frases como estas nos contaminam e acabam se 
transformando em “verdades inquestionáveis”.

Na verdade, o Gás LP é inflamável, mas é potencialmente segu-
ro se bem utilizado. A sua má utilização é que o torna perigoso. 
Pode parecer uma frase de marketing a favor do Gás LP, mas não 



se trata disso. As empresas investem pesado em segurança, trein-
amento de seus funcionários e informação do consumidor. Além 
disso, ao estampar suas marcas neste nobre produto, assumem a 
responsabilidade até o fim do processo, quando o Gás LP chega 
até o consumidor final, seja em embalagens ou no uso a granel. 

Será que as empresas seriam tão irresponsáveis e colocariam suas 
marcas sobre bombas? Logicamente não. A verdade, no entanto, 
é que vivemos dois mundos distintos. O do uso responsável e o 
do uso pouco cuidadoso. Nosso objetivo é desmistificar a idéia 
de que o uso do Gás LP representa um perigo iminente e mostrar 
que esse combustível é tão seguro como qualquer outro. 

Boa leitura!

Sérgio Bandeira de Mello
Presidente
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OO Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) 
parabeniza o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 
Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) de, mais uma vez, tomar 
a iniciativa de divulgar informações e, sobretudo, de tentar 
esclarecer dúvidas sobre a questão da segurança no uso do Gás LP.

O Gás LP é um produto de extrema importância para a população 
e para a matriz energética brasileira. Porém, ainda restam muitas 
dúvidas quanto ao seu uso seguro. É importante deixar claro que o 
Gás LP apresenta riscos como qualquer outro combustível, porém 
não é um produto especialmente perigoso, a ponto de deixar de 
ser usado ou ser visto como grande vilão de incêndios e explosões. 
Se seguidas as normas de segurança, não há risco de acidente.

Assim, temos a certeza de que essa quarta cartilha será de grande 
utilidade para os profissionais de comunicação e também para o 
público em geral. Mais uma vez, queremos reforçar o compromisso 
que as empresas e entidades que fazem parte do setor têm com  
o consumidor e com a sociedade em geral. 

Nós não só apoiamos como aplaudimos essa iniciativa do Sindigás.

Álvaro Teixeira
Secretário-Executivo do IBP



DDentre os energéticos disponíveis no mercado brasileiro, o Gás LP 
vem se destacando a cada dia pela sua mobilidade operacional, 
segurança e baixo impacto ambiental. Por suas características 
de portabilidade, transporte e armazenamento, o Gás LP não 
possui limites técnicos de utilização, mas seu uso deve ser sempre 
atrelado aos aspectos de segurança e manuseio. 

Nos últimos anos, a ação conjunta dos órgãos regulamentadores 
e das empresas distribuidoras de Gás LP atuantes no mercado 
brasileiro conseguiu atingir bons níveis de segurança na utilização 
do produto, com expressiva redução dos índices de acidentes. 

No aspecto ambiental, o Gás LP desempenha um importante 
papel, uma vez que se trata de um combustível de alto rendimento 
energético, com uma combustão eficiente, minimizando, assim,  
a geração de resíduos tóxicos durante o seu processo de queima. 

A Comissão de Gás Liquefeito de Petróleo do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) vem trabalhando ativamente 
na divulgação de boas práticas de segurança e manuseio, com o 
intuito de elevar ainda mais o nível de conhecimento do produto 
e, com isso, contribuir de forma perene no esforço conjunto de 
toda sociedade na redução de acidentes com o uso e manuseio 
do Gás LP. Essa cartilha é mais um esforço do IBP e do Sindigás no 
esclarecimento sobre o Gás LP.

Ubiratan Clair 
Coordenador da Comissão de Gás LP do IBP
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OO Corpo de Bombeiros desenvolve, há muitos anos, uma forte 
parceria com as companhias distribuidoras de Gás LP, em todos 
os estados brasileiros. Nas constantes campanhas que realizamos 
nas cidades percebemos uma enorme desinformação em relação 
ao uso e à manutenção das instalações de Gás LP. 

Muitas vezes, os acidentes envolvendo o Gás LP são atribuídos à 
explosão do botijão. Mas não é raro verificar que na maioria dos 
casos o que ocorre é o uso de material precário, fora da validade 
e instalações incorretas. É comum encontrarmos mangueiras com 
data de validade vencida e furadas, botijões em mau estado de 
conservação e até famílias convivendo com o desconforto de um 
vazamento de gás. Esses exemplos se transformam em inimigos 
reais da sociedade.

Pela enorme abrangência que possui, chegando a 98% das 
residências brasileiras, o Gás LP leva fama de ser um dos principais 
vilões da segurança. Com o objetivo de mudar essa percepção, 
o setor vem trabalhando e conseguindo alcançar melhorias 
notáveis, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. 

Uma das mudanças significativas que ajudaram a levar mais 
segurança para o usuário foi a requalificação dos recipientes 
de Gás LP. Desde o início desse processo, os acidentes caíram 



consideravelmente e um dos objetivos do Corpo de Bombeiros é 
manter esses números em patamares reduzidos, para preservar a 
segurança da população.

As Distribuidoras de Gás LP têm se esforçado nesse sentido, seja no 
aprimoramento de técnicas de segurança ou no desenvolvimento 
de cartilhas sobre o uso do Gás LP. O Sindigás, com o objetivo de 
ampliar e complementar estas ações, elabora agora a cartilha Gás 
LP no Brasil – Segurança: Gás LP é seguro, que desmistifica os 
perigos do Gás LP, além de informar sobre as normas de segurança. 
Esperamos que todas as iniciativas nesse sentido colaborem para 
esclarecer as dúvidas sobre o uso do Gás LP. 

Cel. Casa Nova  
Presidente da Liga do Corpo de Bombeiros
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1 O que é Gás LP? 

O Gás LP - Gás Liquefeito de Petróleo – É um produto oriundo das UPGN’s 
(Unidades de Processamento de Gás Natural) ou de diversos processos de 
refino (petróleo, coque, etc), sendo um combustível limpo, de alto poder 
calorífico. No Brasil, ficou conhecido como gás de cozinha, por ser majo-
ritariamente utilizado nas cozinhas dos brasileiros. 

O Gás LP é a mistura de dois hidrocarbonetos: propano (C3H8) e butano 
(C4H10). Como esses gases são inodoros, acrescenta-se a eles o mercapta-
no*, composto à base de enxofre que tem o cheiro do gás de cozinha que 
a gente conhece. É uma medida de segurança para o consumidor, que pode 
detectar facilmente qualquer vazamento.

Gás LP 

Nafta

Óleo diesel

Parafina

Lubrificantes

Querosene

Gasolina 

Óleos combustíveis



Gás LP no Brasil. Segurança: Gás LP é seguro 11

Na atmosfera, o Gás LP está em estado gasoso. Mas ao ser submetido a 
uma pressão moderada, passa para o estado líquido, e assim é transpor-
tado e armazenado de maneira econômica e segura em reservatórios. No 
momento da combustão, entra em contato com o ar tornando-se gasoso 
novamente.

A partir da queima do Gás LP é produzida energia tanto para os menores 
aparelhos domésticos quanto para as mais complexas operações indus-
triais. Por unidade de energia produzida, o Gás LP gera menos dióxido de 
carbono e outros gases responsáveis pelo efeito estufa que outros com-
bustíveis tratando-se, portanto, de um combustível limpo. Além disso, o 
Gás LP não deixa resíduos quando queimado, evitando problemas nas vias 
respiratórias dos usuários. 

O 
BO

TI
JÃ

OCerca de 85% do gás do botijão  
encontra-se em estado líquido  
e 15% em estado gasoso, o que 
garante espaço de segurança para 
eventual expansão do líquido

LÍQUIDO

GASOSO

* Esta medida prova a primeira e aparentemente simples preocupação dos que 
comercializam este produto. Assim, o consumidor não fica dependente somen-
te do teste do sabão ou outro artifício, ou convivendo com odor incômodo.
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2 O Gás LP é perigoso?

Ao Gás LP em geral é atribuído a causa de vários acidentes. Mas o Gás LP 
é um produto seguro, desde que manuseado de acordo com regras simples 
de segurança. Assim como outros combustíveis, como a gasolina, que-
rosene ou álcool, o Gás LP também pega fogo se entrar em contato com 
chamas, brasas ou faíscas.

Para garantir a segurança do usuário, é importante saber operar correta-
mente o Gás LP, seus equipamentos e seguir os procedimentos de seguran-
ça em casos de vazamento. Também é muito importante que o consumidor 
saiba a procedência dos recipientes, evitando produtos clandestinos.

O Gás LP é tóxico? 3
Pequenas exposições ao Gás LP não são perigosas, ele não se acumula 
no organismo e não é venenoso. Entretanto, pode ter efeito asfixiante 
se inalado em grande quantidade, ao substituir o oxigênio na corrente 
sanguínea. O Gás LP é uma fonte limpa de energia, não é corrosivo nem 
poluente. E não oferece risco às nascentes de água ou ao solo. A utili-
zação do Gás LP é ideal para que uma empresa se adapte às exigências 
ambientais que estabelecem redução do nível de emissão de poluentes.
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O Gás LP é mais nocivo 
do que a lenha no 
uso doméstico? 4
Ao contrário do Gás LP, que é um combustível limpo e não emite partículas 
sólidas, a lenha, apesar de ser um combustível barato, 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 Gás LP. A queima de combustíveis sólidos como a le-
nha e o carvão, além dos problemas respiratórios, doença pulmonar crôni-
ca, câncer de pulmão, problemas oculares e mortalidade infantil, também 
causam problemas ambientais.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), doenças associadas à fu-
maça originada do uso da lenha, resíduos agrícolas e carvão nos países em 
desenvolvimento provocam a morte de aproximadamente 1,6 milhão de 
pessoas por ano. Além disso, as carnes assadas com carvão ou lenha for-
mam um composto chamado Hidrocarboneto Policíclico Aromático – HPA, 
que é prejudicial à saúde.

Quais as aplicações 
do Gás LP? 5
O Gás LP está disponível em 98% do mercado nacional e por ser uma for-
ma de energia segura, pode ser usado de várias maneiras. Porém, seu uso 
mais freqüente é na cozinha dos brasileiros, na preparação de alimentos.  
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Estima-se que 80% do consumo do Gás LP é residencial. As indústrias vêm 
em segundo lugar no uso desse combustível, como os setores de cerâmica, 
vidros, agrícola e alimentício. É usado pelo setor de Serviços, como hospitais, 
academias ou no Comércio – bares, restaurantes e lavanderias - e também na 
Agricultura – aquecimento de estufas, esterilização, secagem.

O Brasil é o quinto maior mercado consumidor de Gás LP do mundo, chegan-
do a 98% dos domicílios do país. Sua presença é maior até que a da energia 
elétrica, de água encanada ou de saneamento básico. Graças à pressão a que 
é submetido, o Gás LP alimenta facilmente uma enorme variedade de equi-
pamentos que contribuem para o conforto moderno - aquecimento de água, 
de ambientes, combustível de churrasqueira, secadora e refrigeração.
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No momento da edição dessa cartilha, ainda existia restrição ao uso do 
Gás LP. De acordo com a Lei 8716, de 1991, está proibido o uso desse 
combustível em motores de qualquer espécie, saunas, aquecimento de 
piscinas ou caldeiras. 

Em termos de segurança, não existem restrições para o uso do Gás LP. Em 
outros países o Gás LP é utilizado, inclusive, como combustível de veículos. 

Ocorre que em 1991, o Brasil importava cerca de 80% do que consumia e 
o preço do Gás LP era subsidiado pelo governo. Na época, havia a preocu-
pação com o aumento dos preços no mercado internacional e até mesmo 
com uma possível escassez do produto por causa da Guerra do Golfo. 
Regular a utilização do combustível foi uma maneira do governo reduzir a 
dependência externa do produto. 

Por preconceito ou medo, 
ainda existem restrições 
ao uso do Gás LP? 6

RE
ST

RI
ÇÕ

ES
 D

E 
U

SO Resolução ANP nº 15 - de 18/05/2005

Art. 30 - É vedado o uso de Gás LP em: 

I - motores de qualquer espécie; 

II - fins automotivos, exceto em empilhadeiras; 

III - saunas; 

IV - caldeiras; 

V - aquecimento de piscinas, exceto para fins medicinais.
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7
As restrições ao 

uso do Gás LP 
devem ser mantidas?

Como exposto anteriormente, aqui no Brasil, os limites ao uso do Gás LP 
têm caráter muito mais econômico do que de segurança. 

Já se passaram 17 anos desde a promulgação da Lei 8716 e muita coisa 
mudou no mercado de petróleo. O Brasil há muito deixou para trás o qua-
dro de dependência externa e hoje está bem perto de se tornar auto-sufi-
ciente na produção do Gás LP. Hoje, o governo não mais subsidia o preço. 
A previsão para este ano, é de que apenas 17% da demanda seja suprida 
pela importação do Gás LP.

A revisão das regras adotadas pelo governo refletiria a nova ordem do 
mercado, assim como promoveria o consumo interno. A regulação do uso 
do Gás LP tem entre seus objetivos a preservação da livre concorrência e 
a isonomia das condições de competição entre distribuidores de combus-
tíveis, bem como entre agentes econômicos que utilizam ou que podem 
utilizar esse combustível. 
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No que diz respeito à segurança, o Gás LP e o Gás Natural são equivalen-
tes. Por serem gases combustíveis, necessitam de cuidados específicos 
para garantir a segurança do usuário. Em termos gerais, os dois gases 
apresentam inúmeras diferenças, desde a sua composição, poder de aque-
cimento e transporte.  

Enquanto o Gás LP é composto basicamente por propano (C3H8) e butano 
(C4H10), o Gás Natural tem em sua composição o metano (CH4). Isso quer 
dizer que sob pressão moderada o Gás LP se torna líquido à temperatura 
ambiente enquanto o Gás Natural só se liquefaz quando a temperatura 
é reduzida para aproximadamente -160ºC, em processos de criogenia. A 
grande vantagem do Gás LP é que, como na fase líquida as partículas fi-
cam mais próximas, fica mais fácil armazenar uma grande quantidade de 
gás num espaço pequeno. Já o Gás Natural não pode ser armazenado em 
grande quantidade a um custo baixo. Por este motivo o melhor meio de 
transporte é o gasoduto. 

O Gás LP é armazenado em recipientes próprios, uma garantia de forne-
cimento sem interrupções. É o consumidor quem regula seus estoques e 
controla seus gastos. Já o cliente de Gás Natural pode se deparar com 
incertezas no fornecimento do gás, como a manutenção dos dutos ou 
quebra de acordos com nosso principal fornecedor, a Bolívia. Nesse caso, 
a distribuidora não se responsabiliza por quaisquer prejuízos. 

O poder calorífico do Gás LP é bem maior do que o do Gás Natural: 22.800 
kcal/m3 e 9.400 kcal/m3, respectivamente. O Gás LP produz mais energia com 
menos consumo de gás. Além disso, a faixa de inflamabilidade do Gás LP está 
entre 1,8% e 9,5%, enquanto que a do Gás Natural fica entre 5% e 15%.

Quais as diferenças entre 
o Gás LP e o Gás Natural? 8
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GÁ
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N
VA
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DO

Que botijão deve ser usado 
nas residências?9

Hoje, os botijões de 5, 8 e 13Kg são os recomendados para o uso do-
méstico. São fabricados segundo norma NBR 8460 da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Eles devem conter o nome da empresa em 
alto relevo no corpo do vasilhame, o lacre da empresa revendedora e cer-
tificado da ABNT.

Os botijões possuem um dispositivo de segurança, o plugue fusível, que, 
em caso de aumento da pressão interna, libera o Gás LP impedindo que 
ocorra uma explosão do vasilhame. Um dos grandes mitos que existem é 
dizer que botijão explode com facilidade. Na verdade, esse dispositivo de 
segurança proporciona um uso seguro, evitando qualquer incidente.

Existem ainda os cilindros de 20Kg (para empilhadeiras), 45Kg e de 90Kg, 
além dos tanques granel, usados em locais com maiores demandas, como 
em condomínios, estabelecimentos comerciais e industriais.

20 Kg             45 Kg                  90 Kg 

5 Kg          8 Kg          13 Kg
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O principal fator de segurança de qualquer recipiente de Gás LP é o local 
em que ele será instalado. Todo botijão que esteja sendo usado e também 
o de reserva devem ficar do lado de fora da casa, não exposto ao sol, chu-
va ou umidade. Caso isso não seja possível, deve ficar em local aberto e 
arejado, distante pelo menos 1,5 metro de distância de fontes de ignição 
(tomadas, interruptores e instalações elétricas) e na mesma distância de 
ralos ou grelhas de escoamento de água. Por ser mais pesado que o ar, o 
Gás LP pode se depositar nesses locais e assim qualquer chama ou faísca 
poderá provocar um acidente. 

O botijão não deve ficar em lugares fechados como armários de pia, porão 
ou banheiro.

Que cuidados devem 
ser levados em conta na 
instalação de um botijão?10
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Botijão encostado ao fogãoBotijão com a mangueira 
passando por trás do fogão

INSTALAÇÕES PERIGOSAS

Instalação próxima 
a fontes de ignição

Botijão confinado

Não utilize  
o botijão deitado

Não coloque objetos que 
possam pegar fogo próximo do 

botijão ou queimadores.
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Como é feita a 
instalação do botijão 
de Gás LP? 11
O botijão de gás é um recipiente de fácil instalação. Ele deve ser ins-
talado por um funcionário da empresa distribuidora, pela revendedo-
ra ou mesmo por um consumidor que conheça as normas de segurança.  
O botijão é um recipiente seguro se utilizado de acordo com as  
normas  técnicas.

Quando a alimentação dos queimadores do fogão estiver falhando é sinal 
de que está na hora de trocar o botijão. O recipiente nunca deve ser virado 
ou deitado, pois caso ainda exista algum resíduo de gás ele poderá escoar, 
anulando a função do regulador de pressão e podendo provocar acidentes.

Não troque o botijão com cigarros ou chamas acesas nas proximidades. 
Durante o processo, não devem ser utilizados martelo ou qualquer outro 
tipo de ferramenta.

Para verificar se há vazamento de gás antes ou depois de trocar o botijão, 

Abraçadeiras

Registro

Regulador de  
pressão de gás

Cone-borboleta
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TE
ST

E 
DE

 V
AZ

AM
EN

TO

Misture água e sabão 
ou detergente líquido 
para fazer o teste de 
vazamento após a 
instalação do botijão.

passe uma esponja com água e sabão sobre a conexão do cone-borboleta 
com a válvula. Se houver vazamento, aparecerão bolhas na espuma de 
sabão. Nunca use fósforo ou qualquer tipo de chama para verificar se há 
vazamentos. Isso pode provocar graves acidentes.

MANGUEIRA – o tipo padrão é de plástico PVC transparente, com tarja 
amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, o prazo de validade e o nome 
do fabricante. Seu comprimento pode ser de 80 centímetros, 1 metro e 
1,2 metro. A mangueira nunca deve passar por trás do forno ou fogão ou 
ser encostada ao fogão. A temperatura nessa região é alta, por causa do 
forno, podendo derreter a mangueira ou provocar rachaduras e possíveis 
vazamentos. Quando isso ocorrer, é indicado entrar em contato com a as-
sistência técnica da empresa distribuidora.

ABRAÇADEIRAS – servem para fixar a mangueira no regulador de pressão 
de gás do botijão. Nunca use arame, esparadrapo ou outro material dife-
rente das abraçadeiras.

REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS - é o instrumento que permite reduzir 
a pressão interna do botijão e regular a vazão de gás. No regulador deve 
constar o código do INMETRO e o prazo de validade. Use sempre o regula-
dor de pressão com a inscrição NBR 8473.
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Qual o risco de ligar o 
fogareiro diretamente  
ao botijão? 13
Não se recomenda o uso de fogareiros acima de qualquer botijão. Nos boti-
jões com maior capacidade, como os P5, P7, P8 e P13, os plugues-fusíveis 
são programados para se romper a uma temperatura aproximada de 70ºC.

Como acender correta 
e seguramente os 
queimadores do fogão? 12

1. 2. 3.

Para acender os queimadores, primeiro abra o registro de gás no botijão. 
Em seguida, acenda o fósforo e aproxime-o do queimador que será usado. 
Ligue o botão do queimador. Evite ligar primeiro o botão do queimador 
antes de acender o fósforo.

Para desligar os queimadores, feche o queimador, espere a chama se apagar 
e a seguir, desligue o registro de gás.
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O que é preciso verificar 
na hora de comprar um  

recipiente de Gás LP? 14
Ao comprar um novo recipiente, verifique se o mesmo está em boas con-
dições. Botijões amassados ou enferrujados devem ser evitados. É impor-
tante verificar a presença do lacre, do rótulo de segurança e do nome da 
empresa em relevo. Evite comprar botijões em locais informais ou clandes-
tinos, como pequenos mercados ou até mesmo em calçadas. 

Plugue-fusível

O plugue fusível é um dispositivo de segurança que, se aquecido, entende 
que o botijão está sendo submetido a um incêndio, pelo aumento consi-
derável da temperatura. Assim, ele expulsa o Gás LP da parte interna do 
botijão para evitar uma explosão.
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As empresas distribuidoras utilizam modernas técnicas e equipamentos 
para que o consumidor final tenha em casa um produto seguro e dentro de 
rígidos critérios de qualidade. Comprar um produto certificado é uma se-
gurança para o consumidor, pois permite a identificação dos responsáveis 
pelo produto. 

A venda de um recipiente com um valor muito abaixo do mercado é outro 
alerta de que o botijão pode ser clandestino.

DISTRIBUIDORA

 

 Nome da 
Distribuidora

 Peso Líquido

Rótulo do botijão Lacre de segurança

Nome da empresa  
distribuidora em relevo

Marca do lacre + marca do rótulo + marca alto-relevo 
= 

BOTIJÃO SEGURO
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Quais os riscos de se 
adquirir um recipiente 
de Gás LP clandestino? 16

É preciso ficar alerta contra distribuidores clandestinos. Assim como em 
outros mercados, o setor do Gás LP está vulnerável a ações de pirataria, 
tanto no enchimento quanto nas revendas dos botijões. Como o recipiente 
precisa de constante manutenção para ser comercializado sem representar 
um risco ao consumidor, a empresa que nele tem sua marca gravada assume 

Mangueiras ou reguladores 
possuem certificação  

e validade? 15
Mangueiras e reguladores possuem prazo de validade de 5 anos da fabri-
cação. Passado este prazo, podem apresentar trincas, fissuras e outros 
defeitos.

É de extrema importância a manutenção dos reguladores e mangueiras 
dentro do prazo de validade. O símbolo do INMETRO é a indicação de 
que o regulador é aprovado. Já a data de validade vem estampada na 
mangueira. Mas apesar das mangueiras e válvulas estarem marcadas com 
datas de validade, os usuários banalizam essa informação. Assim como as 
abraçadeiras, que ficam enferrujadas e quase ninguém as susbstitui.

O uso de reguladores e mangueiras vencidas pode causar vazamento de 
Gás LP.
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Qual o local indicado para 
a compra do Gás LP? 17
A venda é feita apenas por revendedores autorizados, e não em calçadas ou 
mercados populares. Os recipientes de gás com armazenamento adequado 
são muito seguros, mas devem cumprir as normas de segurança, tais como 
o afastamento adequado e a presença de equipamento anti-incêndio. 

Os acidentes com Gás LP são pouco comuns, mas este não é um produto 
com o qual se possa negligenciar a segurança, tanto na armazenagem 
quanto no manuseio. Em caso de dúvida consulte a lista de revendedores 
autorizados no website da ANP (www.anp.gov.br).

a responsabilidade por eventuais problemas. Já as empresas clandestinas 
não respeitam as normas de segurança, oferecendo riscos aos usuários. 

Os botijões e seus similares são testados, pintados e analisados a cada 
enchimento de Gás LP pelas empresas distribuidoras. Ao adquirir um reci-
piente clandestino estes testes não são feitos, o que aumenta o risco de 
acidente. Outro risco é comprar um vasilhame com menos quantidade de 
gás do que o indicado. Isso envolve risco de vazamento e acidentes, além 
de perdas financeiras por parte do consumidor.
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O que está sendo 
feito para combater 

a pirataria?18
É fundamental que os órgãos de segurança pública e de defesa do consumi-
dor atuem com mais rigor para garantir o cumprimento da lei, e para que a 
pirataria na revenda do gás de cozinha seja eliminada.

Em alguns estados, esse trabalho está sendo intensificado por meio de con-
vênios e parcerias entre a ANP, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e 
órgãos de defesa do consumidor, além do apoio das empresas distribuidoras 
e dos revendedores, inclusive em campanhas de orientação ao consumidor.

Peças de  
campanhas 
de combate  
à pirataria
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Como deve ser 
feita a manutenção 
dos botijões? 19
A responsabilidade pela manutenção do botijão é da empresa distribuidora, 
cujo nome aparece estampado em alto relevo no corpo do botijão. O consumi-
dor não deve se encarregar dessa função. Deve cuidar somente do manuseio 
para evitar rolar, bater, deixar cair ou danificar de outras formas o botijão. 

O botijão de Gás LP não tem validade, mas um prazo máximo de uso de 15 
anos a partir da data de fabricação. Ao fim deste prazo, ele deve ser retirado 
de uso e submetido ao processo de requalificação. Mas há situações em que o 
botijão, mesmo antes de completar 15 anos, não está em condições de uso. 
Isso é definido através de seleção visual (NBR 8866) e, neste caso, o botijão 
também deve ser submetido à requalificação. 

Uma vez requalificado, o botijão passa a ter mais 10 anos de vida útil, quan-
do deve ser novamente inspecionado. Sem a responsabilidade das empresas 
distribuidoras, os botijões não receberiam essa rigorosa manutenção e os 
riscos seriam maiores. A data de fabricação do botijão está estampada no 
seu corpo, no formato MÊS/ANO e a data de requalificação, na plaqueta de 
requalificação
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Como é o processo  
de requalificação  

dos botijões?20
Requalificar um botijão significa que a cada 15 anos de fabricação e a 
cada 10 anos da última requalificação, ele passa por um processo de ri-
gorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de 
resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado 
para operar por mais 10 anos.

Ao final desse processo, ele volta ao mercado em condições adequadas 
de uso e consumo. Caso não seja aprovado nos testes, será sucateado. 
Somente o sucateamento dos botijões representou um investimento de 
R$ 1 bilhão (a preços de hoje) para sua reposição.

Os botijões requalificados recebem um selo de certificação, que indica a 
próxima data limite para requalificação do recipiente. Existem diversos 
formatos de atestado de requalificação, os mais comuns são: plaqueta de 
requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue. 

Desde que a requalificação passou a ser feita no país, em janeiro 1997, já 
foram requalificados 71 milhões de botijões, sendo que 12 milhões deles 
foram sucateados, por estarem fora dos padrões de segurança. A partir 
de 2007, a requalificação entrou em processo de rotina, com os botijões 
sendo verificados após 10 anos do último teste.

Decapagem Troca de alça
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Os acidentes com  
Gás LP caíram bastante  
nos últimos anos. Por quê?21
Após o início do processo de requalificação dos botijões, a qualidade dos 
vasilhames em circulação aumentou e o rigor da fiscalização das empresas 
também. Os processos operacionais nas bases de engarrafamento, como 
detectores de vazamento nas válvulas, inspeção visual, entre outros, tam-
bém foram aprimorados, contribuindo para melhorar ainda mais a qualida-
de do botijão que chega às casas dos consumidores. 

Outro ponto relevante na diminuição de acidentes é o maior acesso dos 
clientes às informações de segurança e correto manuseio do botijão, in-

Teste hidrostático Pintura

Marcação de tara Teste de vazamento
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dispensáveis para evitar acidentes. As empresas distribuidoras também 
fizeram a sua parte e aumentaram a qualificação de seus funcionários, com 
treinamentos e orientações.
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Os recipientes de Gás LP devem ser armazenados em ambientes abertos ou 
adequadamente ventilados. Nunca deixá-los em locais fechados, abaixo do 
nível térreo, próximos a fontes de ignição ou de locais onde o gás possa 
se acumular em caso de vazamento. 

Devem ficar afastados de fontes de calor, de faíscas e de outros produtos 
inflamáveis. Também devem estar a 1,5 metro de distância de ralos, caixas 
de gordura e de esgotos. 

Cilindros e botijões devem ficar sempre na posição vertical. E empilhados 
de acordo com as normas da ABNT (ver quadro 1). Recipientes com massa 
líquida superior a 13 kg não podem ser empilhados. 

No caso de armazenamento para revenda, as áreas de armazenamento do 
Gás LP são divididas por classes, de acordo com a somatória da capacidade 
de armazenamento, em quilogramas de Gás LP (ver quadro 2).

Como os botijões 
devem ser armazenados?

22

Igual a 13 kg

Massa líquida 
dos recipientes Recipientes cheios Recipientes vazios ou 

parcialmente utilizados 

Inferior a 5 kg

Igual ou superior a 5 
kg até inferior a 13 kg

Altura máx. da 
pilha = 1,5 m

Até cinco recipientes

Até quatro recipientes

Altura máx. da 
pilha = 1,5 m

Até cinco recipientes

Até cinco recipientes

Empilhamento de recipientes transportáveis de Gás LP
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Classificação das áreas de armazenamento

Classe 
Capacidade de 

armazenamento kg  
de Gás LP

Capacidade de 
armazenamento   

(equivalente em botijões 
cheios com 13 kg de Gás LP)*

I

* Apenas para referência. A capacidade de armazenamento deve sempre ser medida em   
 quilogramas de Gás LP.

II

III

IV

V

VI

VII

Até 520

Até 1.560

Até 6.240

Até 12.480

Até 24.960

Até 49.920

Até 99.840

Mais de 99.840

Até 40

Até 120

Até 480

Até 960

Até 1.920

Até 3.840

Até 7.680

Mais de 7.680Especial

** Para mais informações, consulte a Norma ABNT 15514.

REVENDEDOR CLASSE I
Capacidade: 520 kg

Passeio Público sem muro

1m
1,5m

1m

1,5m

1,3m

10m

Locais de reunião de público com 
capacidade superior a 200 pessoas.

Extintor 
Incêndio 
10 B:C Extintor 

Incêndio 
10 B:C

Lim
ite 

de 
pro

prie
dad

e se
m muro

Fontes de ignição 
(condicionador de 
ar, lâmpadas, etc.):
dist. mín. 1,5m

Limite de propriedade delimitada 

por muro com altura de 1,8m

Dimensões 
do gradil: 
1,2m x  1,6m
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Existe risco de explosão 
de recipientes de Gás LP?

Nas condições normais de uso, recipientes de Gás LP não explodem. O 
recipiente pode explodir se permanecer em contato direto com altas tem-
peraturas por período prolongado. Esse fenômeno é chamado de BLEVE 
(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), sigla em inglês para a explo-
são de fase vapor devido à expansão do líquido em ebulição. 

Nos casos dos recipientes de 5kg, 7kg, 8kg a 13 kg, quando a temperatura 
chega à faixa de 70 a 77ºC, um dispositivo de segurança, o plugue fusível, 
se abre para reduzir a pressão interna e evitar uma explosão. Porém, se 
continuar com a exposição ao forte calor, a pressão interna do recipiente 
continua crescente, e pode ocasionar uma explosão. Porém, esse fato é 
bastante incomum, já que normalmente o gás se esgota antes da pos-
sibilidade de explosão. No caso dos botijões de uso doméstico, eles são 
projetados com pressão de ruptura de 86 kgf/cm2, e a Pressão Máxima de 
Trabalho Admissível (PMTA) é de 17,6 kgf/cm2, ou seja, o botijão explode 
se for submetido a cerca de 5 vezes à sua pressão máxima de trabalho. 

É de extrema importância que o consumidor siga corretamente as regras 
de manuseio a fim de garantir sua segurança. Quando estiver manipulando 
um recipiente ou se houver suspeita de vazamento de gás, não riscar fós-
foros ou acender luzes, bem como equipamentos elétricos.

Em caso de fogão ligado, deve-se desligá-lo imediatamente e ventilar o am-
biente de forma natural. Levar o botijão para uma área ventilada e chamar a 
assistência técnica da empresa distribuidora ou o Corpo de Bombeiros (193).

23
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Não acender luzes e não riscar fósforos; 

Não ligar ou desligar equpamentos elétricos, 
quando liga ou desliga gera centelha; 

Em caso de chama aberta (fogão ligado, P. Ex.), 
desligar imediatamente; 

Ventilar o ambiente de forma natural, para dis-
persar o vazamento de Gás LP; 

Levar o botijão para uma área ventilada; 

Chamar a assistência técnica da distribuidora de 
Gás LP estampada no corpo do botijão e o Corpo 
de Bombeiros se necessário. 

1
2

3

4

6
5
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24
Nas instalações de gás, toda atenção deve 
ser dada ao registro. Ao interromper o uso do 
Gás LP, o consumidor deve se certificar que 
todos os pontos de consumo estão fechados, 
por medida de segurança. 

Existe risco  
de vazamento de gás? 25
O recipiente de Gás LP é analisado, pintado e retestado a cada enchimen-
to, o que garante a segurança para o seu uso. O risco de vazamento de 
gás pode ocorrer no processo de instalação do botijão. Por isso é indicado 
que o consumidor faça sempre o teste utilizando uma esponja com água e 
sabão, que deve ser aplicada sobre as conexões do regulador de gás. Se for 
constatado o vazamento, o cliente deve repetir a operação de instalação 
e se ainda assim as bolhas persistirem, deve chamar a assistência técnica 
ou o Corpo de Bombeiros.

Que cuidados devem ser 
tomados quando o uso  
do gás é finalizado?
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Como proceder em caso de 
vazamento sem fogo? 26

Se for constatado o vazamento de gás em ambiente fechado, o importante 
é abrir portas e janelas e fechar o regulador de pressão. Todas as pessoas 
devem ser afastadas do local e nenhum interruptor de eletricidade, apare-
lhos eletrônicos ou qualquer outro que produza faísca devem ser acionados. 
Fumar ou acender fósforos também estão proibidos.

Se o quadro geral de eletricidade estiver fora do imóvel, o mesmo poderá ser 
desligado por precaução. É importante acionar a assistência da distribuido-
ra de gás ou até mesmo o Corpo de Bombeiros, em casos mais graves.

E em casos de vazamento 
com fogo? O que fazer?27

As primeiras providências a serem tomadas, em caso de vazamento com 
fogo, são interromper o abastecimento e afastar todas as pessoas do lo-
cal, assim como materiais inflamáveis. Nunca tente eliminar o fogo de 
forma improvisada. Grandes incêndios devem ser controlados pelo Corpo 
de Bombeiros e sistemas de proteção civil. Extintores de pó químico só 
devem ser usados em pequenos incêndios.

O botijão não deve ser deitado ou inclinado podendo ocasionar vaza-
mento de Gás LP líquido, que se expande 270 vezes, agravando ainda  
mais a situação.
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Assim que existir gás encanado  
o Gás LP deve ser proibido?28
Em economias de livre concorrência, a opção de uso de um produto deve 
ser do consumidor final. Não há razões técnicas para proibir o uso do Gás 
LP com a disponibilidade do Gás Natural. Ambos são seguros se armazena-
dos e utilizados conforme recomendação técnica. 

O Gás LP também pode ser canalizado em prédios residenciais e comer-
ciais. Os cilindros ou tanques podem ser armazenados no piso térreo e o 
produto é distribuído através de dutos para as residências. 

O custo do uso do Gás Natural para uso residencial é maior que o do Gás 
LP. O Gás Natural tem um valor fixo independente do consumo, enquanto 
o Gás LP é pago pelo que efetivamente se compra e usa. A opção deve ser 
do consumidor. 

Todos os prédios podem 
utilizar centrais de gás 
externas? 29
Sim, em locais residenciais, comerciais e industriais, os recipientes de Gás 
LP de 45kg, 90kg ou tanques devem ter instalações centralizadas, locali-
zadas do lado de fora das edificações. 

A instalação requer projeto específico, elaborado de acordo com as normas 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e re-
ceber aprovação de todos os órgãos públicos envolvidos no licenciamento, 
como o Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Engenharia e Arquite-
tura (Crea). A troca de cilindros, modificações ou reparos nas instalações 
de gás devem ser feitas apenas por profissionais habilitados.
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O que deve ser levado em 
conta na construção de um 

abrigo para uma central  
de Gás LP?30

Centrais de Gás LP variam de tamanho e capacidade de acordo com o 
consumo do cliente consumidor. Uma central de Gás LP deve ser cons-
truída numa área delimitada na parte externa do edifício, em um local 
naturalmente ventilado e construído com material não combustível. Deve 
possuir placas de alerta de não fumar e assistência técnica, e ainda dois 
acessos instalados em lados opostos (para recipientes estacionários e/ou 
vaporizadores).

As centrais são equipadas com extintores de pó químico para combater 
qualquer princípio de incêndio que apareça. O local de instalação do(s) 
tanque(s) deve estar sempre livre e desimpedido.

Os recipientes de Gás LP devem ficar sobre uma base firme e nivelada, em 
local ventilado, de fácil acesso, protegidos do contato com a terra, sol, 
chuva e umidade. 

Os recuos variam de acordo com a capacidade do tanque, de acordo com a 
NR-20 e NBR 13523, conforme demonstrado no quadro seguinte. 
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3.1. Divisas de Propriedade 
edificáveis/ Edificações  
(N-BR 13523)

RESTRIÇÃO DISTÂNCIA REQUERIDA

3.2. Afastamentos entre  
recipientes (NBR 13523 e NR-20)

3.3. Distâncias  
entre baterias de  
Gás LP (NBR 13523)

3.4. Abertura de prédios  
inferior a descarga da válvula  
de segurança

3.5. Fontes de ignição e  
outras aberturas (NBR 13523)

3.6. Oxigênio 
(NBR 13523)

3.7. Hidrogênio 
(NBR 13523)

 Recuo   P-45   P-125   P-190   T-900   T1,8t      T4t     T10t    T20t

0
1.5
3.0
7.5

15.0
Max.

11
38
61

>88
88

-

8
14
22
32

>32
40

5
9

14
21

>21
26

- 
-

6*
-
-

6*

- 
-
-

6*
-

6*

- 
-
-

6*
-

6*

- 
-
-
-
6
6

- 
-
-
-
6
6

(em m)

0 0 0 1* 1 1 1,5 1,5

Todos - 7,5m

Todos - 3,0m

1,5m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m

Até 11Nm3 - 0m
De 11Nm3 a 566Nm3 - 6m

>566Nm3

7,5
15

61
>61

22 
>22

14 
> 14

3
>3

1 
>1

- 
>=1

- 
>=1

- 
>=1

Até 11Nm3  0m

De 11Nm3 a 85Nm3

3,0 m
7,5 m

22 
>22

8
> 8

5
>5

1 
>1

- 
>=1

- 
>=1

- 
>=1

- 
>=1

> 85Nm3

7,5
15

22 
>22

8
> 8

5
>5

1 
>1

- 
>=1

- 
>=1

- 
>=1

- 
>=1

3.8. Produtos tóxicos, perigosos, 
inflamáveis e chama aberta  
(NBR 13523)

Todos - 6m
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RESTRIÇÃO DISTÂNCIA REQUERIDA

Recuo    P-45   P-125   P-190   T-900   T1,8t      T4t    T10t     T20t
(em m)

Todos - 3,0m

Até 0,6Kv - 1,8m 
Entre 0,6 e 23Kv - 3,0m 
Acima de 23Kv - 7,5m

3.9.  Materiais Combustíveis 
(NBR 13523)

3.10.  Cerca da instalação com  
2 portas (somente estacionários) 
NR-13 e NR-20

3.11. Proteção de redes 
elétricas (NBR 13523)

3.12. Veículo Abastecedor  
(somente granel) NBR 
14024

3.13. Proteção contra 
veículos (NBR 13523)

3.14. Placas de sinalização
(NBR 13523 e N-20)

3.15. Quantidade mínima  
de extintores (NBR 13523)

(Continuação do quadro)

0m** 0m** 0m** 1,5m* 3m* 3m* 7,5m* 7,5m*

Todos - 1,5m

Onde estiver sujeito a danos originados  
por circulação de veículos ou outros.

“Perigo inflamável”, 
“Não Fume” e “É Proibido Fumar”.

Até 270Kg - 1 un. 20B 
Entre 271 e1800Kg - 2un. 20B

Acima de 1800Kg - 2un. 20B e 1un. 80B (rodas)

(*) De acordo com a NR-20 / (**) São recipientes transportáveis, não aplicáveis à NR-20.
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Caminhão granel pode 
circular pelas ruas sem 
oferecer risco? 31
Os caminhões de entrega de gás são altamente seguros. Motoristas e fun-
cionários das empresas são constantemente treinados para este fim e, os 
caminhões, inspecionados diariamente. Toda central de abastecimento é 
avaliada e testada de acordo com as normas brasileiras.

Uma preocupação freqüente é em relação às mangueiras de abastecimento 
nas calçadas ou ruas. Essas mangueiras não representam nenhum risco à 
população, pois estão de acordo com as normas rigorosas de fabricação, 
manutenção e sucateamento.

Não existe ainda a necessidade de se proibir a descarga de gás em esta-
cionamentos ou o trânsito de caminhões granel pelas ruas. Eles são de 
utilidade pública, são seguros, e, se a descarga fosse feita à noite, como 
alguns defendem, seria desvantajoso para o consumidor, devido ao uso do 
compressor, que é bastante ruidoso. 
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ANOTAÇÕES




