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Apresentação

O

2

O Sindigás mostra neste nono volume da cartilha Gás LP no
Brasil que o energético é um dos combustíveis mais versáteis da matriz energética. Além dos múltiplos usos no
segmento residencial e outros menos conhecidos no agronegócio e em áreas remotas, já abordados em cartilhas
anteriores, o Gás LP tem também inúmeras aplicações no
comércio e na indústria. O alto poder calorífico, a queima
limpa e a distribuição em 100% do território nacional fazem
do Gás LP a energia adequada para fomentar e dar impulso
ao crescimento de estabelecimentos comerciais, além de ser
uma energia importante para o desenvolvimento da indústria Brasil afora.
No comércio, ramo expressivo do setor terciário, que vem
sendo incentivado pela conjuntura de recente expansão da
demanda – cresceu 4,3% no ano passado, segundo o IBGE
–, o Gás LP pode ser usado em restaurantes, padarias, bares,
lanchonetes e estabelecimentos que fornecem refeições e
cardápios sob encomenda. Na outra ponta do setor terciário, a de serviços, o Gás LP pode ser utilizado em hotéis,
pousadas, tinturarias, lavanderias, hospitais, escolas e outros negócios.
Engana-se quem pensa que o energético é voltado apenas para a cocção. No comércio, o Gás LP pode ser usado
também no aquecimento da água do banho e em processos de aquecimento e resfriamento de ambientes e
secagem de roupas.
Além da abrangência e forte capilaridade da distribuição
do produto, reforçadas pela abundância de oferta, o Gás LP
tem ainda a vantagem de ter custo mais baixo que do gás
natural (GN). Em geral, para pequenos consumidores, o Gás
LP é mais competitivo do que o GN. Outra vantagem é a
possibilidade de um atendimento mais personalizado, uma
vez que o fornecedor, por concorrer com outros revendedores, está mais atento às necessidades do cliente. Quanto ao
gás natural, por pertencer a um setor em que há somente
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um fornecedor, reduzem-se drasticamente para o cliente as
chances de negociação.
Na indústria, o Gás LP também tem inúmeras aplicações: geração de calor para processos, aquecimento de água, agente
espumante, propelente, lubrificante e desmoldante, além
de matéria-prima para produtos petroquímicos. Por ter alto
poder calorífico, o Gás LP pode colocar em funcionamento
grandes instalações industriais e, por ser um combustível
muito limpo, pode ser colocado em contato direto não só
com alimentos, mas também com outros produtos, como
cerâmica fina, sem nenhum prejuízo à pureza e à qualidade
dos mesmos.
O Gás LP tem ainda seu espaço na indústria do vidro, na
qual se torna uma opção de maior qualidade no que tange
ao controle e à estabilidade da temperatura, com menor
agressão aos refratários. Na indústria de plásticos, há outras
inúmeras aplicações, bem como na siderurgia e na fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos.
Outra vantagem do Gás LP é que pode ser utilizado imediatamente no lugar do gás natural em caso de interrupção no
fornecimento, seja por acidentes em tubulações, seja por
questões contratuais que limitem o abastecimento. Ter um
sistema de back-up com Gás LP pode ajudar as indústrias
a evitar prejuízos significativos com lucros cessantes e até
perda de equipamentos.
Os benefícios do uso do Gás LP são inúmeros e incalculáveis. Convido você, leitor, a conhecê-los.

Boa leitura!

Sergio Bandeira de Mello
Presidente do Sindigás
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1

O que é Gás LP?

O Gás Liquefeito de Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos
obtidos em processo convencional nas refinarias, quando produzido a
partir de petróleo cru. Pode ser também produzido a partir do gás natural, em unidades de processamento de gás natural (UPGNs).
É popularmente conhecido como “gás de cozinha”, pois sua maior aplicação é na cocção dos alimentos, mas também é utilizado em várias
aplicações industriais, comerciais e agrícolas. Por sua facilidade de armazenamento, transporte, grande eficiência térmica e limpeza na queima, o
Gás LP é intensivamente usado em todo o mundo.

8
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Qual a importância do setor de
Gás LP para a economia do país?

2

A indústria do Gás LP é essencial para o desenvolvimento da economia
do país, já que comercializa mais de sete milhões de toneladas do
produto por ano. As 23 empresas distribuidoras, juntamente com uma
rede complexa de aproximadamente 54 mil postos revendedores de Gás
LP, têm um faturamento líquido anual de R$ 22 bilhões e recolhem para
o poder público cerca de R$ 5 bilhões em impostos. O sólido mercado
de Gás LP gera pelo menos 350 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, o Brasil é o quinto maior mercado mundial deste energético.
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3

Quais são os usos do Gás LP,
além do residencial?

Por ter alto poder energético, o Gás LP pode colocar em funcionamento
desde o menor aparelho doméstico até grandes instalações industriais.
Por ser um combustível muito limpo, ele pode ser colocado em contato
direto com alimentos e artigos, tais como cerâmica fina, sem nenhum
prejuízo à pureza e à qualidade dos produtos.
Os usos industriais do Gás LP incluem: funcionamento de empilhadeiras industriais, fornos para tratamentos térmicos, combustão direta de
fornos para cerâmica, indústria de vidro, processos têxteis e de papel,
secagem de pinturas e gaseificação de algodão.
Em residências ou recintos comerciais, é geralmente usado para calefação de ambientes e aquecimento de água, além do uso mais conhecido,
que é a cocção de alimentos.
No mercado agrícola, é usado para a produção vegetal e animal e em
equipamentos diversos, como secador móvel de grãos e a máquina
Thermal Pest Control. Em alguns países, o Gás LP é usado também
como combustível automotivo, em veículo de transporte coletivo, táxis
e automóveis particulares. No Brasil esse uso é proibido, exceto em
empilhadeiras.

10
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Por que o Gás LP é considerado
uma energia versátil para o
comércio e a indústria?

4

O Gás LP é versátil porque pode ser utilizado
em diversas aplicações
em ambos os segmentos. Na indústria, pode
ser usado como combustível na geração de
calor para processos
de produção, aquecimento de água, agente
espumante, propelente,
lubrificante e desmoldantes, além de matéria-prima para produtos petroquímicos. No
comércio, o Gás LP é o
combustível ideal para
a cocção, aquecimento de água para banho e/ou processos e aquecimento de ambiente, além de atender a aplicações específicas, como fornos
de panificação, fritadeira, chapas e grills. Pode ser utilizado também em
lavanderias, na geração de calor, vapor e secagem.
Além disso, o Gás LP tem a vantagem de chegar a qualquer lugar do
Brasil. A grande capilaridade do setor permite aos usuários completa independência de tubulações como ocorre no fornecimento de gás natural,
por exemplo. E chega de diversas formas. É capaz de atender tanto o pequeno cliente, nas embalagens envasadas, quanto os médios e grandes,
por meio da modalidade a granel.
É importante ressaltar ainda que o Gás LP é um energético que contribui para a eficiência energética ao substituir a eletricidade em diversas
aplicações.
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5

De que forma o Gás LP
pode colaborar para
o desenvolvimento da
indústria no Brasil?

Por suas características, tais
como alto poder calorífico, mobilidade, fácil armazenagem e baixa
emissão de monóxido de carbono e particulados, o Gás LP é um
combustível que oferece amplas
oportunidades de desenvolvimento da indústria no Brasil. Como
está disponível em todos os lugares, ele não restringe as possibilidades de regiões para implantação de uma indústria. E por ser
facilmente armazenado, seu fornecimento não está sob risco de
interrupções em função de problemas na rede ou linhas de transmissão.
Catástrofes naturais, como enchentes, que cortam o fornecimento de
energia e até mesmo inviabilizam o fornecimento de gás natural, são
bons exemplos de situações em que o Gás LP é a única alternativa de
energia viável em áreas atingidas. Foi assim na enchente sem precedentes em Santa Catarina, em 2008, nas chuvas que assolaram o Sul Fluminense, em 2011, e, mais recentemente, nos estados do Acre e Rondônia,
também acometidos de fortes inundações.
Pelo fato de ser um combustível limpo, pode melhorar a qualidade de
produtos finais, reduzir custos com manutenção e colaborar com a preservação do meio ambiente. Em substituição à lenha, por exemplo, além
de evitar agressões à floresta, como o desmatamento, reduz riscos de
acidentes de trabalho como exposição a animais peçonhentos e ambientes insalubres. Tudo isso aumenta a competitividade das indústrias.
12
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Qual é a participação do
Gás LP na matriz energética
industrial brasileira?

6

De acordo com o Balanço Energético Nacional, a participação do Gás LP
na matriz energética industrial brasileira é de 1%. O Gás LP apresenta
diversas vantagens e tem grandes perspectivas para maior entrada na
indústria brasileira, seja como sistema de backup ou substituindo as
demais fontes de energia que não possuem queima limpa, como lenha,
carvão, bagaço de cana e óleo, por exemplo.
O consumo de Gás LP poderia ser ampliado no setor industrial, se fosse
permitido seu uso em caldeiras. Mas sua utilização por lei é proibida
desde 1991, quando o Brasil importava cerca de 60% das necessidades
de consumo.
O Gás LP, por ter sido subsidiado por muitos anos, tinha como destinação
quase que exclusivamente a cocção de alimentos. Hoje, o cenário é outro,
e o entendimento, tanto na ANP quanto no Congresso Nacional, é de que
haja mais liberdade de uso do Gás LP, um energético nobre e com inúmeras
possibilidades de aplicações.
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7

Que lições o Brasil pode aprender
da experiência dos países
desenvolvidos em termos da
utilização do Gás LP na indústria?

A lição é que o Gás LP deve ser visto como mais um energético dentro da matriz energética, sem restrições de utilização. Em comparação
com a maioria dos energéticos, o Gás LP contribui para a redução das
emissões de carbono, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. Em
alguns países desenvolvidos, o Gás LP recebe um tratamento tributário
especial devido a esses benefícios.
Depois de trilhadas as etapas de garantia de inserção e disponibilidade do energético para toda a sociedade, é importante que o produto
possa competir com as demais fontes de energia sem qualquer subsídio
ou privilégio. Deve-se dar ao consumidor final a liberdade de decidir
qual energia ele prefere para que esta tomada de decisão seja feita a
partir de critérios de qualidade, confiabilidade, garantia de suprimento,
disponibilidade sem interrupções, custo, facilidade de uso, segurança,
entre outros. Os países mais desenvolvidos evitam criar condições que
obriguem a escolha de um produto ou outro. O Brasil também não pode
conviver com a proibição de uso do Gás LP pelo simples fato de existir
a disponibilidade de gás natural, pois tal realidade configura uma reserva de mercado, sem lógica.

14
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Quais são as oportunidades do
Gás LP na indústria como reserva
do gás natural e da eletricidade?

8

O Gás LP pode ser usado como substituto da
gasolina, do diesel, do
óleo para aquecimento
e da maioria dos combustíveis sólidos. Pode
funcionar como um excelente substituto da
eletricidade em diversas aplicações, com a
vantagem de ser muito
mais eficiente quando
se considera a substituição da energia
oriunda das termelétricas, por conta dos altos custos de geração, transmissão e distribuição. Além disso, o Gás LP pode ser utilizado como backup do gás natural e serve como uma segurança em processos críticos,
já que a eventual interrupção do fornecimento, por conta de acidentes
em tubulações, pode causar significativos prejuízos às indústrias, como
lucros cessantes e perda de equipamentos.
O Gás LP, quando destinado a ser backup do gás natural, apresenta
uma característica inexistente entre os seus competidores: pode ser
armazenado por longos períodos de tempo sem qualquer alteração das
suas características físico-químicas.
Por fim, como se trata de um combustível gasoso, a alteração de consumo do GN para o Gás LP é fácil e rápida, dispensando alterações na
planta ou no processo industrial. Já comparado à eletricidade, o Gás LP
tem vantagens no custo e na eficiência.
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9

Em quais segmentos
da indústria é possível
usar o Gás LP?

O Gás LP pode ser utilizado por qualquer segmento da indústria como
fonte de calor para processos, combustível para motores (no Brasil, é
permitido apenas em empilhadeiras), agente espumante, propelente,
lubrificante e desmoldantes, além de matéria-prima para produtos petroquímicos, indústria alimentícia, metalúrgica, siderúrgica, moveleira,
de plástico e de vidro, entre outras.
Os usos dentro das indústrias podem ser os mais variados, do aquecimento de água para banho de funcionários e cocção até outros, como
oxicorte, desempeno de chapa, tratamentos térmicos, fundições, estufas de secagem, secadores rotativos, fornos de diversas aplicações
e outros. Por ser bastante versátil, enfrenta pouquíssimas barreiras
técnicas de uso.
Dentre todos os energéticos derivados do petróleo, o Gás LP é o único
que pode substituir com enorme facilidade desde as frações mais leves
até as mais pesadas do petróleo, ou seja, pode-se usar Gás LP para
substituir óleos combustíveis pesados e gás natural com facilidade e
com ganhos consideráveis no manuseio e na qualidade da produção.
Pode ser ainda backup de outros combustíveis na geração de energia.

16
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Por que o Gás LP pode ser
considerado uma escolha
de baixo impacto ambiental
para as indústrias?

10

É uma opção de baixo impacto ambiental por inúmeros fatores, entre
os quais destacam-se os seguintes:
> A combustão do Gás LP não produz particulados para a atmosfera,
como fuligens.
> A qualidade da combustão é excelente, não contamina produtos.
> A baixa emissão específica de gases do efeito estufa contribui com
um menor impacto para o aquecimento global.
> O Gás LP não gera resíduos sólidos de cinzas para posterior descarte, como a lenha.
> Ao substituir a lenha e o carvão, o Gás LP contribui para a preservação das florestas.
> Por possuir poder calorífico superior a outros combustíveis, sua
quantidade de consumo é inferior para a mesma geração de calor.
> Por ser gás, não há risco de contaminação de lençol freático e do
solo, inerente a outros combustíveis sólidos e líquidos, como o óleo
diesel, o carvão e a gasolina.
> A baixa concentração de enxofre, especificamente para dar odor,
prevenindo a formação de chuva ácida.
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11

De que forma o Gás LP
pode ser vantajoso
para a indústria de
papel e celulose?

A indústria de papel e celulose tem grande vantagem na utilização
do Gás LP em vários segmentos. Na produção de embalagens, por
exemplo, o Gás LP não só substitui a energia (lenha ou óleo) usada
na geração de vapor, mas também interfere na forma como são feitas.
Algumas tecnologias para a secagem de papel com equipamentos
abastecidos a Gás LP podem aumentar de 10% a 15% a produção,
sem a necessidade de investimentos na infraestrutura da fábrica. O
custo com um queimador a Gás LP, que proporciona uma secagem
mais eficiente, é irrisório.

12

Como o Gás LP pode
colaborar na gestão de
resíduos industriais?

Há tecnologias e equipamentos, como o secador de lodo e resíduos, que utilizam Gás LP e são excelentes recursos para auxiliar as
indústrias na gestão de resíduos. Entre os benefícios gerados estão
a redução da umidade de detritos industriais, que permite um novo
aproveitamento desses materiais como insumo e diminui o custo de
descarte. Consequentemente, reduz os riscos de contaminação dos
lençóis freáticos e a demanda por espaço de armazenamento.

18
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Por que as usinas de asfalto
podem ser um mercado
atrativo para a expansão
do uso do Gás LP?

13

As usinas de asfalto são hoje bastante demandadas, especialmente em
um país como o Brasil, que tem enormes desafios na eliminação de
gargalos logísticos históricos. Poucos países experimentam desafios de
crescimento tão acelerado, e a condição de país continente do Brasil
faz com que haja uma demanda gigantesca e crescente de asfalto para
reformar e construir novas rodovias. Esse mercado, até alguns anos atrás,
era dominado pelo óleo combustível, mas encontrou no Gás LP uma alternativa energética muito mais eficiente.
O papel de destaque do Gás LP para as usinas de asfalto teve como base
a comprovação de seu potencial para o aumento da produtividade. Em
primeiro lugar, devido ao fato de que em nenhum local o energético
sofre as restrições de uso impostas por órgãos ambientais, ao contrário
do que se observa com o óleo combustível; em segundo lugar, porque
seu alto poder calorífico possibilita às usinas trabalhar em dias úmidos,
aumentando a eficiência de secagem da brita para agregar o asfalto e
executar a pavimentação.
Além disso, o Gás LP consegue fazer com que o desempenho dos secadores atinja os valores nominais de capacidade de secagem. Ocorre uma
diminuição do custo de manutenção, pois a troca de filtros e as paradas
para manutenção e limpeza de queimadores são reduzidas drasticamente.
Por fim, há uma melhoria nas condições de operação, tornando todo o
ambiente da usina mais limpo e com menos emissão de poluentes.
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Quais são as vantagens
do uso do Gás LP na
indústria do vidro?

O Gás LP permite uma queima de alta precisão, possibilitando o total controle de temperatura. Além disso, propicia temperaturas mais
elevadas dentro do forno. Comparado ao gás natural, tem mais estabilidade de temperatura e agride muito menos os refratários. Além da
fusão, que dá origem ao vidro, existem muitos processos que exigem
um combustível gasoso, como o Gás LP: preaquecimento de moldes;
preaquecimento de esteiras transportadoras; lubrificação de esteiras
transportadoras; tratamentos térmicos (alívio de tensões e têmpera);
requeima de bordas; reaquecimento de peças manualmente elaboradas;
e corte e conformação em carrosséis automáticos.
20
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De que forma o Gás LP
pode ser utilizado na
indústria de plásticos?

15

O Gás LP pode ser utilizado pela indústria de plásticos em processos
de remodelagem; no fechamento de lacres; no preaquecimento de embalagens; na preparação de superfícies de embalagens para pintura; na
secagem de tintas; e no aquecimento de tanques de hidratação.
Todo o vasto leque de opções de uso do Gás LP é viável graças ao sistema de entrega a granel, em que as indústrias recebem o gás em tanques estacionários conectados às unidades de consumo. Vale lembrar
também que o produto tem uma queima limpa, com menor emissão de
gases poluentes e maior qualidade do produto final. Outra vantagem
do energético para as indústrias é que ele pode chegar a qualquer lugar, favorecendo o desenvolvimento de plantas industriais em qualquer
parte do Brasil. E mais: diante da possibilidade de contingenciamento
de gás natural, o Gás LP é uma solução segura e abundante.

Gás LP no Brasil. Energia versátil para a indústria e o comércio – Volume 9 |

21

16

Como o Gás LP pode ser
utilizado na indústria
siderúrgica?

Como em qualquer setor industrial, o Gás LP pode ser utilizado pelas
siderúrgicas como backup do gás natural. Mas há utilizações específicas do Gás LP nesse setor. O energético pode ser usado para enriquecimento de gás de alto-forno e para partidas de alto-fornos; para
o aquecimento de panelas de fundição e tundish (distribuidor de aço
líquido); e para escarfagem (processo de remoção de defeitos de uma
superfície por “lavagem”, e não pelo corte por penetração, como o
oxicorte convencional).

17

Em quais processos da
indústria cerâmica é
possível utilizar o Gás LP?

Nos processos de fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos; em
louças sanitárias ou de mesa; e em peças técnicas. O Gás LP pode ser
empregado ainda nos processos de cozimento da cerâmica ou na pré-secagem. Por ser um combustível que não contamina o produto final e
que tem baixo teor de enxofre, é possível ainda reutilizar o calor gerado
pelo gás para fazer o processo de secagem das cerâmicas.
A emissão de pouquíssimos particulados na sua queima garante ao
Gás LP um papel importante na produção de cerâmica e vidro, pois
os produtos expostos à sua chama não são impregnados por sujeiras
e, dessa forma, apresentam qualidade superior, agregando valor ao
produto final.
22
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As olarias ainda usam
lenha na produção da
cerâmica vermelha. Quais
os prejuízos ambientais
decorrentes disso e quais
as vantagens ecológicas
que a substituição por Gás
LP pode trazer?
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O uso de lenha como combustível, além dos danos ao meio ambiente,
como desmatamentos e emissão de gases tóxicos, pode causar graves
prejuízos à saúde dos trabalhadores, como doenças pulmonares, infecções respiratórias e problemas oculares. Atualmente, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), três bilhões de pessoas são afetadas no mundo pelo consumo de lenha, com o registro de 1,6 milhão
de mortes ao ano. Para obter-se com a lenha o mesmo poder calorífico
de um único botijão de 13 kg de Gás LP, somente como uma referência,
é preciso a queima, em média, de dez árvores. Nas olarias, a substituição da lenha pelo Gás LP – um combustível mais limpo – contribui
ainda para a diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera. Por
esses motivos, o Gás LP substitui com inúmeros benefícios o uso da
lenha na indústria cerâmica.
Vale destacar que o controle da queima e do calor gerado, ao longo de
todo o produto fabricado nas olarias, não consegue ser uniforme com o
uso da lenha, mas com o Gás LP sim. E é possível manter esse controle
com facilidade e baixo investimento em mão de obra. A simplicidade
de manuseio do Gás LP, como é observada em usos residenciais com o
botão do fogão, é um diferencial que permeia o uso do produto nas mais
diferentes funções.
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Por que ter um sistema
backup de Gás LP pode
ser uma boa alternativa
para as indústrias que
usam o gás natural?

Uma indústria que funciona sem sistema de backup é similar a uma
que mantém suas atividades sem qualquer tipo de seguro. Em alguns
casos, a inexistência de backup pode comprometer bem mais que a
interrupção da produção e a quebra de cumprimento de metas e compromissos contratuais; pode, em casos extremos, inutilizar um forno de
uma grande empresa simplesmente pela inexistência de uma fonte de
energia que possa manter o forno em temperatura operacional ou pelo
menos em temperatura de manutenção.
Casos recentes comprovam que o backup de Gás LP paga-se rapidamente
e pode ser adquirido das formas mais variadas, desde a compra do produto até contratos sofisticados nos quais pode compartilhar os custos das
instalações com as distribuidoras de Gás LP, estabelecendo contratos do
tipo “Take or Pay”, em que o comprador do gás está obrigado a receber/
retirar um determinado volume mínimo de gás junto ao vendedor, pagando o preço acordado pelo volume mínimo ou, caso não possa retirar
o volume mínimo acordado, apenas pagar o preço ajustado.
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Quais as inovações que o
setor de Gás LP desenvolveu
para a indústria em relação
ao abastecimento de
tanques e ao serviço de
atendimento?
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O setor de Gás LP conta hoje com a possibilidade de fazer medição
remota do nível de gás existente nos tanques de seus clientes, o que
garante-lhes uma operação tranquila. Os clientes sabem que a empresa distribuidora do Gás LP toma conta do estoque de gás e que não
serão surpreendidos com uma eventual falta do produto. Além disso,
os clientes contam com o atendimento de pessoas altamente capacitadas para ajudar na análise de conversões energéticas e melhorias de
processos.
As empresas distribuidoras de Gás LP podem ainda oferecer para indústrias ou comércios uma série de pontos de medição de consumo ou até
mesmo de faturamento destacados e diferenciados por setores da empresa, facilitando a alocação de custos para as diversas áreas. Assim, o
Gás LP deixa de ser um insumo rateado por critérios imprecisos e passa
a ter a medição exata em cada ponto de consumo.
Os sistemas de medição são modernos e confiáveis e o suprimento contínuo e garantido, com a vantagem de que o consumidor paga somente
pelo que consome e estoca seu energético com facilidade e segurança.
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Quais as vantagens
do Gás LP sobre o gás
natural em relação
à infraestrutura de
distribuição?

O Gás LP chega a qualquer lugar do país, enquanto o fornecimento de
gás natural depende da construção de redes de tubulações que nem
sempre são economicamente viáveis. Além disso, o Gás LP é transportado na fase líquida em um veículo bobtail (de cauda curta), que
é um caminhão com tanque e mangueira para abastecimento do Gás
LP a granel, que permite transportar grande quantidade de energia.
A energia útil transportada no Gás LP é muito maior do que a do gás
natural comprimido (GNC). Destaca-se ainda o fato de que o Gás LP é
armazenado a pressões muito inferiores às do GNC, que é o gás natural
comprimido a altas pressões para que se possa acumular grandes quantidades do produto em espaços reduzidos.
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Quais são as vantagens do
Gás LP sobre o gás natural
em estabelecimentos
comerciais como bares,
padarias e restaurantes?
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Uma das vantagens está no sistema de suprimento. O gás natural canalizado chega ao ponto de consumo através de tubulação. Ele é “comprimido” por um compressor nas tubulações e tem uma pressão variável. Quando há aumento de consumo, a vazão cresce e a pressão cai.
Uma válvula reguladora deverá controlar a pressão de abastecimento.
O Gás LP, por sua vez, é um produto envasado a uma pressão maior e
constante na engarrafadora. É por isso que, mesmo em locais em que
há fornecimento de gás canalizado, esses comércios preferem utilizar
os cilindros, que mantêm a pressão. Isso assegura um tempo certo e
constante para a preparação dos alimentos.
Outra vantagem é que o consumidor do Gás LP pode optar por uma
entre diversas distribuidoras que comercializam o produto, sempre com
a possibilidade de trocar um fornecedor por outro. Já o fornecimento
do gás natural é uma concessão do Estado. As empresas do setor atuam dentro de um limite geográfico definido, constituindo uma reserva
de mercado, já que não há concorrentes naquela região. Apenas uma
empresa presta o serviço em determinada região. Sem contar que o Gás
LP é muito mais econômico que o gás natural, além da garantia de um
abastecimento sem risco de interrupções a que o consumidor do GN
está sujeito. Vale destacar também que o consumidor de Gás LP dispõe
de uma consultoria comercial dedicada ao empresário, auxiliando-o em
suas necessidades.
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É mais econômico usar o
Gás LP no comércio do
que o GN? Por quê?

Em geral sim, pois o custo específico do Gás LP para pequenos consumidores é mais baixo do que o do GN, além de possibilitar uma concorrência que é saudável para o cliente, uma vez que o fornecedor está
mais atento às necessidades da clientela, buscando diferenciais nos
seus serviços e a oferta de produto com melhor preço.
Já a distribuição do gás natural canalizado é concessão estadual para
uma empresa que tem a reserva de mercado, ou seja, atua em uma
determinada região sem concorrentes. Essa realidade, por uma questão
lógica de mercado, deixa o cliente com menor poder de negociação.
Além disso, o consumidor de Gás LP paga o que consome em quilogramas. Já o consumidor do gás natural paga uma conta baseada em um
medidor de consumo, além de aceitar um valor mínimo, mesmo sem
uso, assim como na energia elétrica ou na telefonia fixa.
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É seguro utilizar o
Gás LP em instalações
comerciais?
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Sim. As instalações de Gás LP seguem as normas de segurança e atendem
às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros local. Todas as instalações
com Gás LP seguem as normas NBR 13523, 14024, 15260, 15526, 15358
e outras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nessas normas, há exigências de segurança para instalações com Gás LP.
O risco está relacionado à qualidade da instalação do sistema de gás e
dos equipamentos que o utilizam, além da falta de manutenção constante. Muitas vezes, o Gás LP é visto como um produto perigoso, enquanto
que, de outra parte, a energia elétrica, principal causadora de acidentes
em ambientes comerciais e industriais, é negligenciada. O comércio e
a indústria usuários do Gás LP têm grande suporte das distribuidoras e
revendedoras na manutenção dos equipamentos e na orientação do uso e
da instalação adequados.
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Quais as aplicações
do Gás LP em hotéis,
pousadas e hospitais?

Além das aplicações mais conhecidas, como cozimento de alimentos,
aquecimento de pátios externos e aquecimento de água para banho,
o Gás LP pode ser utilizado em aparelhos de ar condicionado, churrasqueiras, fornos incineradores, máquinas de lavar e secar roupas e
calandras.
Algumas restrições de uso já estão sendo revisadas e eliminadas, dado
o novo momento brasileiro – sem subsídios sobre o produto e com
potencial crescimento de oferta na produção nacional. Em hotéis,
também é comum utilizar o energético para aquecimento de ambientes
externos e para iluminação rústica, como nas ruas de São Paulo e em
bares e hotéis em Campos de Jordão. O Gás LP é uma solução excepcional para aquecimento de piscinas, saunas, operação em caldeiras para
diversos usos, além de ser uma energia absolutamente espetacular para
propulsão de geradores de energia elétrica. Em cada canto do empreendimento, o Gás LP pode estar presente, representando uma solução
excepcional, sem esquecer que, para fins terapêuticos, não existem
mais hoje quaisquer restrições a seus usos.
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Com que fins o Gás LP
pode ser usado em
lavanderias e tinturarias?
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O Gás LP é certamente o combustível preferencial de lavanderias e
tinturarias. Seu uso está praticamente em toda a atividade – no aquecimento de água para lavagem, nos sistemas de secagem de roupas, em
calandras e ramas têxteis e em tachos de tingimento.
Adicionalmente, deve-se registrar que vários estabelecimentos do tipo,
em várias praças comerciais, que migraram para outras fontes de energia acabaram regressando rapidamente para o Gás LP. Os motivos foram
vários: facilidade de uso, garantia de suprimento, pluralidade de ofertas (liberdade de compra, sem depender de concessionários monopolistas) e preço altamente competitivo.
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Qual a estrutura
necessária para uma
instalação de Gás LP
no comércio?

O cliente precisa possuir um espaço reservado, onde serão instalados
os tanques ou vasilhames de gás que atendam às normas vigentes. Com
relação às normas de instalação, o cliente pode consultar alguma distribuidora, que enviará uma pessoa especializada para verificar se seu
estabelecimento permite que seja feita a instalação de Gás LP.
A estrutura vai depender de uma série de informações que são necessárias para o correto dimensionamento da instalação. Existe um conjunto
de normas da ABNT e das autoridades competentes que ajudam na definição de estrutura necessária. Porém, há alternativas, de acordo com
a necessidade do cliente, que vão de cilindros de 45 kg para pequenos
estabelecimentos comerciais até tanques de 4 mil litros ou mais com
sistemas de vaporizadores para grandes hotéis, lavanderias etc.
A instalação é muito simples, e o empresário sempre contará com o
apoio do revendedor ou distribuidor para o dimensionamento adequado
de toda a estrutura, sempre observando cuidadosamente as normas
construtivas e, em especial, as normas de segurança.
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Existe alguma restrição do
tamanho do cilindro para
uso do Gás LP no comércio?
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Não há restrições para o tamanho do cilindro a ser utilizado no comércio. O que se
faz necessário é analisar qual
a necessidade de uso de gás
do cliente para se dimensionar a instalação adequada.
Clientes com menor uso podem utilizar o sistema envasado de 45 kg, e clientes com
maior necessidade de uso de
gás podem fazer uso do sistema a granel. Para tanto, será
necessário avaliar apenas se
há espaço adequado e ventilado, capaz de atender às
normas sobre a instalação de
vasilhames.
É preciso levar em conta os
sistemas de controle, facilidade de uso e, principalmente, o sistema logístico mais adequado ao cliente. Esses pontos devem
estar no foco da negociação no momento de adotar um ou outro tipo
de instalação, com cilindros transportáveis ou ainda com soluções recarregáveis no local.
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O que as associadas ao
Sindigás estão fazendo
para aumentar
a participação do
Gás LP no comércio?

As distribuidoras de Gás LP atuam junto aos clientes do comércio, demonstrando as vantagens do uso do produto e prestando consultorias
energéticas, bem como junto a fornecedores, para ampliar a gama de
produtos capazes de beneficiar os clientes com esse combustível. O
grande desafio é tornar o Gás LP mais conhecido pelo setor, demonstrando que sua utilização vai muito além da cozinha.
Os debates passam por comparações honestas de benefícios entre as
diversas alternativas de energéticos e, em grande parte, não somente o
preço é o fator vencedor. Mesmo sendo o Gás LP um produto altamente
competitivo com os outros energéticos, a facilidade de uso e controle da
queima geram um estímulo importante para os empreendedores, tornando crescente a busca por este energético.
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