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1. Breve 
Histórico 

 
 
 
 

História 
A família Benchimol fundou a 
Fogás no dia 20 de agosto de 1956 
em Manaus, Amazonas. A Fogás 
foi uma das primeiras empresas a 
distribuir gás de cozinha no Brasil. 

 

Amazônia 
A empresa atua em cinco estados da Amazônia: 
Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e no Oeste do  
Pará. 
Programa Gás Legal: A Fogás não comercializa seus 
produtos em revendas não autorizadas e apoia o 
Programa Gás Legal desenvolvido pela ANP para 
combater o comércio irregular de GLP. Para saber mais 
sobre o programa Gás Legal 
acesse http://www.programagaslegal.com.br/ 

 
 

Produtos 
Nossos principais produtos são os 
botijões de 2kg, 5kg, 8kg, 13kg, 20kg e 45Kg, 
além do abastecimento a granel em centrais de 
gás em tanques de 125Kg até 20.000Kg. 
O Gás LP apresenta grandes vantagens 
de custo, conveniência e confiabilidade 
quando usado para a cozinhar alimentos, 
aquecer água, mover empilhadeiras e 
prover energia para grande número de 
aplicações industriais. 

 
Conforto, Qualidade e Segurança 
Trabalhamos com foco na segurança dos processos, atendimento às normas de 
meio ambiente e simplicidade na compra e isso dos nossos produtos com uso de 
tecnologias atuais. 
Todas as nossas bases de envasamento são certificadas na norma de qualidade 
ISO 9001. As plantas industriais de Manaus e Porto Velho são certificadas também 
na norma ambiental ISO 14001. 
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Parte 2 Problemas e Oportunidades 
 

 

A Sociedade Fogás tem, reconhecidamente, o histórico da busca permanente de novas soluções e 

tecnologias que agreguem benefícios para a organização, sociedade, meio ambiente e segurança no 

trabalho.  

 

Com a expansão do volume de vendas da organização, a logística de abastecimento das filiais, através 

das balsas transportadoras de GLP, foi sobrecarregada. Paradas programadas de até 48 horas nos 

comboios para manutenção não seriam mais possíveis, fazendo com que a empresa tenha buscado no 

mercado soluções modernas, eficazes, seguras e benéficas ao meio ambiente na interface de calibração, 

manutenção e troca de válvulas de segurança em balsas transportadoras de GLP.  

 

A partir desta necessidade a empresa fez o investimento nos modelos de válvulas FISHER 63EGLP-

EBH, que provem à industria o que há de mais avançado em tecnologia de alívio de pressão para tanques 

de GLP.   
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Parte 3 Comparação entre modelos 
 

 Calibração válvulas WCL GL142 
     No modelo de calibração e troca de válvulas de segurança WCL, previamente utilizado pela sociedade 

Fogás, era necessário: 

 

 Depressurização dos tanques de GLP, onde cerca de 3% de GLP era despejado na atmosfera; 

 Embarcação era enviada ao estaleiro para retirada das válvulas com guindaste. Esta operação 

mobilizava 3 colaboradores da navegação, 3 da manutenção e um do setor de controle de 

qualidade; 

 Válvulas eram calibradas por empresa terceirizada pelo valor de 22 mil reais;  

 Parada da embarcação por 48 horas; 

 

     Após a realização das ações listadas acima, a embarcação seguia para próximo carregamento com 

maior quantidade de vapor, devido à despressurização e pressurização, restando assim menos espaço 

para carregamento de GLP na viagem subsequente. Avalia-se que eram deixados de ser transportados 20 

toneladas de GLP a cada viagem posterior à troca de válvulas para calibração. 

 

 Calibração válvulas FISHER 63EGLP 
    No modelo de calibração das novas válvulas de segurança FISHER 63EGLP, é necessário: 

 Retirada do piloto da válvula para a calibração. 

    Cada válvula de segurança FISHER possui dois pilotos. Para a calibração, basta retirar o piloto e enviar 

para a equipe do Controle de Qualidade da Fogás.  

    Enquanto um piloto número 1 está calibrando, a válvula permanece em pleno funcionamento com o 

piloto número 2, não havendo a necessidade de qualquer parada da embarcação para este fim.  
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Parte 4 Benefícios 
 
    A implementação das válvulas FISHER nas embarcações Fogás trouxe benefícios financeiros, 

ambientais, logísticos e de segurança para a organização: 

 

 Benefícios Financeiros 

    Para efeito de comparação, utilizaremos a balsa Fogás XXV, que possui duas válvulas FISHER 

instaladas.  

    Para esta embarcação, a Fogás fez o investimento em duas válvulas FISHER, no valor de U$ 5.760 

cada, cerca de R$19.800. Valor total investido de R$ 39.600.  

 

 

 

 

    Analisando os custos diretos e indiretos, podemos constatar que a alternativa é economicamente viável 

e que na primeira parada para calibração, o investimento já é compensado.  

    Levando-se em consideração a capacidade de transporte da Fogás de aproximadas 2900 toneladas e o 

índice de 3% de perda de gás a cada parada para calibração de válvulas, no modelo antigo, a Fogás deixa 

de desperdiçar 87 toneladas de GLP por ano.  

    Considerando a vida útil de 10 anos das válvulas de segurança FISHER, serão cerca de 870 toneladas 

de GLP economizadas, que representam cerca de R$ 1.516,410, além dos expressivos benefícios 

ambientais, de segurança e logísticos, listados abaixo.  

 

 Benefícios Ambientais e de Segurança 

    No antigo modelo de calibração de válvulas era necessário a despressurização dos tanques para a 

retirada das válvulas. Com isto, uma operação no meio rio era feita, onde cerca de 3% de GLP contidos 

nos tanques era despejado na atmosfera, de forma controlada, gerando CO2 e contribuindo para o 

aquecimento global. 
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   A periodicidade de inspeção do vaso naval é bem mais frequente que a de um vaso terrestre, tendo em 

vista que a embarcação passa por vistorias anuais. No modelo de calibração de válvulas antigo, as 

embarcações necessitavam ser desgaseificadas com frequência.  

    Com a implementação das válvulas FISHER e o fim desta operação, a organização agregou 

expressivos benefícios ambientais, com o fim da queima de GLP e despejo de CO2 na atmosfera e de 

segurança, tendo em vista que a nova operação de calibração é risco zero.  

 

 Benefícios Logísticos 

    Com o novo Modus Operandi, os combios Fogás não necessitam parar na base durante 48 horas para 

este fim, ajudando na manutenção da complexa logística de abastecimentos da filiais. 


