
Do tamanho
doBrasil

Energia limpa, eficiente e econômica, utilizada 
diariamente no preparo das refeições de 98,2% do 
total de famílias brasileiras, em 100% dos municípios, 
mais de 56 milhões de lares, de Norte a Sul do país.

Assim é o GLP. Nenhuma outra fonte energética se equipara a esse produto em 
importância, uso, abrangência territorial e, sobretudo, confiabilidade.

Cerca de 200 milhões de brasileiros contam com o fornecimento regular de botijões 
de GLP em suas casas, tanto nas metrópoles quanto nos mais isolados rincões do país, 
não alcançados pela eletricidade, telefone, correios ou água encanada.

Esse alcance é possível graças a uma estrutura logística comprovadamente eficaz, com 
um sistema de distribuição que segue rigorosas normas de segurança e qualidade nas 
centrais de envase, no transporte e na manutenção constante dos cilindros. Garantindo o 
máximo de capilaridade ao trabalho das 19 distribuidoras em atuação no Brasil, mais de 60 mil 
postos revendedores autorizados pela ANP fazem chegar aos consumidores de todo o Brasil 
aproximadamente 35 milhões de botijões a cada mês.

Considerando apenas os cilindros de até 13kg, todos os dias da semana e as 24 horas do dia, 
em média são entregues, geralmente de porta em porta, 13 botijões por segundo!

A presença dos revendedores junto aos consumidores residenciais de GLP é um exemplo 
de bom atendimento pela agilidade, segurança e absoluta regularidade no fornecimento 
desse energético que não pode faltar no dia a dia das pessoas.

Além do uso nas residências, mais de 150 mil empresas (de pequeno, médio e grande 
porte) são também abastecidas regularmente com essa energia excepcional.



O poder calorífico de um só botijão de  
13kg corresponde à queima de 

10 árvores. Portanto, o consumo anual 
de 340 milhões de botijões evita a 

perda de 3,4 bilhões de árvores.

Energia limpa  
e eficiente
O GLP apresenta propriedades 
físico‑químicas relevantes para o 
meio ambiente:

 ► Gera menores quantidades de dióxido de carbono 
(CO2) por quantidade de calor produzida, em 
comparação com a maioria dos hidrocarbonetos.

 ► Não é um gás de efeito estufa. Sua “pegada de 
carbono” corresponde a zero.

 ► Tem maior poder calorífico em comparação com os 
demais combustíveis usados para cocção. Por isso 
precisa de menores quantidades de combustível para 
atingir o mesmo resultado em termos energéticos.

O GLP é o mais adequado para substituir os 
combustíveis sólidos e o querosene em domicílios, 
por ser mais limpo, barato e por sua facilidade de 
transporte. Outros combustíveis considerados limpos 
(como o gás natural e o biogás) não chegam às áreas 
rurais ou de difícil acesso e são mais caros, o que torna 
impossível seu uso pela população mais carente.

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.

No Brasil, cerca de 24 milhões de pessoas sofrem 
com doenças respiratórias causadas pelo consumo 
da lenha em casa, o que resulta em mais de 
10 mil mortes por ano em todo o país. Segundo a 
OMS, a queima de lenha para cozinhar alimentos 
provoca uma morte a cada 20 segundos nos países 
em desenvolvimento.

Além disso, a coleta de lenha, sobretudo em 
zonas remotas, estimula o trabalho infantil, já que 
muitas crianças são afastadas de suas atividades 
escolares para trabalhar no corte, transporte e 
queima da madeira.
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Fonte: Balanço Energético Nacional 2019 ano base 2018

Embora o GLP esteja em 100%  
dos municípios, a lenha ainda é usada 

por 24,7% da população.

Lenha e GLP na matriz energética 
residencial (2006 - 2018)

ATENÇÃO

O uso de fogões a lenha em recintos fechados 
é um grave problema de saúde pública!



O GLP ENERGIZA
Agronegócios, residências,  
indústria e comércio

Energia versátil  
e acessível
Ainda tem gente que olha o botijão de 
GLP como se fosse uma coisa antiquada. 
Mas é bom lembrar que, ano após 
ano, ele está na pole position entre os 
energéticos para uso em residências, 
como a melhor opção custo‑benefício 
para o consumidor.

O GLP acompanha os brasileiros há 80 anos. Menos 
tempo que a gasolina, o diesel e a eletricidade. E essa 
energia excepcional ainda será de extrema utilidade 
para a população e para a economia nacional por 
várias décadas.

O fim das restrições de uso do GLP torna-se urgente 
para que o Brasil aproveite as oportunidades que 

surgem com o avanço tecnológico ligado aos usos 
desse energético em várias partes do mundo.

O crescimento do consumo residencial (botijão 
P13) nos últimos 25 anos foi de 9,50%. E na 
modalidade granel foi de 125,55% (dados da ANP), 

o que indica uma enorme janela de oportunidades 
e novos usos. Estima‑se que o consumo total de 
GLP no Brasil vai crescer 1,7% ao ano até 2029, 
chegando ao volume anual de 9,4 milhões de 
toneladas (dados da EPE / PDE).

As vantagens do GLP extrapolam as 
cozinhas, mas o Brasil ainda tem barreiras 
legais anacrônicas
Facilidade de armazenamento e de transporte, 
portabilidade, segurança, grande eficiência térmica 
e limpeza da queima, baixas emissões e fantásticas 
comodidades fazem com que o GLP seja usado, em 
todo o mundo, também no agronegócio e na indústria, 
comércio e serviços.

Seu uso mostra‑se vantajoso substituindo outras formas 
de energia em inúmeras aplicações, como a secagem 
de grãos e sementes, controle de pragas, gaseificação 
de algodão, máquinas de corte, secadores de resíduos 
industriais, caldeiras, geradores de vapor, equipamentos 
para fundição, usinas de asfalto, galvanoplastia, 
siderurgia, recauchutagem de pneus, produção de 
papéis, churrasqueiras, fornos diversos, sistemas de 
refrigeração e muitos outros.

No cenário internacional, diversificam‑se cada vez mais 
as inovações na oferta de equipamentos que utilizam 
GLP e a tecnologia dessas aplicações.

As oportunidades são muitas, mas no Brasil ainda 
vigoram restrições impostas há quase 30 anos (Lei 
8.716, de 8/2/1991) e que estão impedindo o maior 
aproveitamento desse energético excepcional. Essas 
barreiras, do tempo em que o GLP era subsidiado e 
havia ameaças de racionamento em função da primeira 
Guerra do Golfo, não fazem mais sentido nos dias de 
hoje, pois a oferta de GLP é abundante.



Com GLP  
não se brinca
Um produto inflamável, que exige cuidados 
no manuseio e ao mesmo tempo é utilizado 
diariamente pela população dentro de suas 
casas, não permite falhas de segurança ou 
na regularidade do abastecimento em todo o 
território nacional.

Em função da importância social desse energético, as 
autoridades brasileiras criaram e mantêm um sistema 
de normas e procedimentos que são seguidos com total 
rigor pelas empresas.

O setor de GLP no Brasil é benchmark no 
mundo. Uma referência para inúmeros 

países, em função do marco regulatório 
implantado em nosso país e da adoção das 

melhores práticas pelas empresas.

Todo esse sistema funciona tão bem que o GLP, 
atendendo praticamente a toda a população, nunca 
esteve entre os produtos, empresas e serviços com 
maior número de queixas dos consumidores na 
lista do Sistema Nacional de Informações de Defesa 
do Consumidor (Sindec, do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública), que integra a atuação dos 
Procons estaduais.

O consumidor tem total portabilidade com 
os botijões, podendo escolher a marca e o 
tamanho em cada compra
Imagine se, ao abastecer o tanque de seu automóvel, o 
cidadão recebesse, na hora, sem custo, outro carro de 
qualquer marca à sua escolha, totalmente revisado, com 
seguro e garantia.

Com os botijões de gás é assim. No momento da compra 
de GLP, sem qualquer burocracia o consumidor pode 
trocar seu cilindro usado por outro cheio, de qualquer 
marca (inclusive de outros tamanhos), sempre em 
perfeitas condições de uso.

O revendedor, ao atender o cliente, aceita o botijão 
e não pode recusar se for de outra marca ou se 
estiver em mau estado de conservação. E o maior 
valor disso tudo é que a distribuidora de GLP 

tem a responsabilidade de manter em perfeitas 
condições os cilindros que possuem sua marca 
estampada em alto relevo.

Graças a esse sistema de troca e ao uso exclusivo do botijão 
pela empresa titular da marca, a segurança está garantida, 
cada vez que ele volta às residências, cheio de gás.

Versatilidade de formatos e  
consumo médio mensal
O botijão de gás é um dos insumos de custo mais baixo 
no consumo básico mensal das famílias.

Os consumidores têm hoje à sua disposição vasilhames 
de 2, 5, 7, 8, 10 e 13 quilos. Dessa forma, cada um 
constrói seu ticket médio, comprando a quantidade 
que deseja. Em nenhum outro mercado se pode mudar 
de uma embalagem para outra sem custos, como 
no mercado de GLP em nosso país. Portabilidade 
inigualável. E o consumidor conta também com 
aplicativos com meios de pagamento embutidos, 
que simplificam e agilizam o fornecimento, além da 
possibilidade de pagamento parcelado com o uso de 
cartões, por meio de dispositivos que acompanham os 
revendedores nas vendas em domicílio.

ANP, INMETRO, ABNT e BOMBEIROS
Estes órgãos são responsáveis pela regulação e 
fiscalização das atividades da indústria de GLP no 
Brasil, estabelecendo os requisitos mínimos para as 
empresas que se propõem a atuar nesse mercado e 
assegurando as perfeitas condições dos botijões e das 
instalações de granel, além da segurança de todos 
os locais e equipamentos ligados à distribuição e 
comercialização do produto.

Em uma família de 
5 pessoas, o botijão de 
13kg é suficiente para 
45 dias de uso diário.

Preço médio do botijão: 
R$ 69,24

Custo por dia:  
R$ 69,24 ÷ 45 = R$ 1,54

Custo diário por pessoa: 
R$ 1,54 ÷ 5 pessoas = R$ 0,31

Quantidade e 
custo mensal 
médio do uso 

residencial 
de GLP.

O GLP CABE 
NO BOLSO!

Fonte: ANP Dez/2019 – Análise Sindigás



Inteligência 
logística
Ao todo são mais de 120 milhões de  
botijões circulando pelo Brasil, além dos 
sistemas de entrega a granel. Cerca de 
7,3 milhões de toneladas de gás a cada 
ano, gerando 350 mil empregos diretos e 
indiretos. Profissionais capacitados, nas 
diversas especialidades da indústria do 
GLP, para garantir o fornecimento seguro e 
incessante desse energético essencial  
para a população.

As normas vigentes no Brasil conferem amplo 
poder ao consumidor, com embalagens diversas, 
portabilidade absoluta, facilidade para pesquisar os 
melhores serviços e preços, e a garantia de atribuir 
responsabilidades a quem falha.

O mercado de GLP no Brasil é aberto a toda 
empresa que tiver condições técnicas e financeiras 
de atender aos requisitos previstos na legislação 
e nas portarias e resoluções da ANP, que regula 
o setor. Ao contrário de outros serviços de 
fornecimento de energia e insumos básicos, as 
empresas de GLP não são monopolistas, nem 
mesmo em esfera regional. E não se trata de uma 
concessão do Estado, mas sim de um serviço 
autorizado pela ANP. No estímulo ao investimento 
em infraestrutura de abastecimento reside a 
melhor oportunidade de ampliar a concorrência.

Segurança, escala e logística são as bases 
da infraestrutura de distribuição de GLP. 

Um negócio com alto grau de investimento 
e um nível de capilaridade insuperável.

O Sistema Nacional de Defesa da Concorrência 
monitora o mercado, garantindo a livre concorrência e a 
proteção dos interesses do consumidor.

O índice HHI, que mede o nível de concorrência nos 
mercados, tem a pontuação de 1.887 no mercado de 
GLP em nosso país, o que representa, de acordo com o 
Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal 
do CADE, um “mercado moderadamente concentrado”, 
sendo que essa pontuação se aproxima muito mais do 

patamar de “mercado não concentrado” (pontuação 
máxima 1.500) do que o outro lado da escala. 
(Fonte: Análise Accenture Strategy; Entrevistas com 
especialistas dos mercados da América Latina; AIGLP 
Outlook 2016‑2017).

Novos cenários da infraestrutura:  
transição traz insegurança

 ► Em 2016, a Petrobras anunciou recuo em suas 
obrigações exclusivas no abastecimento primário. 
Até então, a estatal vinha abastecendo 100% do 
GLP no mercado brasileiro. Em 2019 inicia‑se o 
desinvestimento em refinarias. Mas não existe um 
marco regulatório para esse período de transição.

 ► O foco regulatório principal neste momento deveria 
ser: regramento da transição e incentivos para 
a participação de outros agentes. Um cenário 
de competição no abastecimento primário pode 
gerar grandes transformações no atual sistema de 
fornecimento regular do GLP para a população.

 ► É necessário estimular e garantir ambiente 
competitivo para investimentos, especialmente em 
portos, garantindo assim a competição saudável 
entre importadores e refinadores.

 ► O marco regulatório não impede o funcionamento 
de pequenas bases de enchimento de botijões; 
se elas não existem é por uma questão de escala 
e de eficiência. O tamanho e a quantidade 
das bases é resultado da busca de melhores 
condições concorrenciais, e não de uma 
regulamentação anticompetitiva.

GLP não permite experimentações.  
É preciso ter cautela com propostas 

baseadas em modelos frágeis para 
o consumidor nos aspectos de 

qualidade e segurança.



Relevância social
O uso diário do GLP no preparo dos 
alimentos da população brasileira coloca esse 
energético no mesmo patamar dos produtos 
de primeira necessidade, como arroz, feijão, 
batata, óleo, carne e leite.

Como está presente em mais de 98% das residências 
brasileiras, a revisão da carga tributária aplicada ao GLP 
seria uma medida significativa para o orçamento de 
alimentação dos consumidores de baixa renda.

A lista da cesta básica foi ampliada em 2013 (Lei 
12.839/13), porém o GLP ainda permanece fora. É 
preciso adotar para o gás de cozinha um tratamento 
tributário compatível com sua relevância social, ou criar 

um mecanismo eficiente que viabilize o mais amplo 
acesso ao produto.

Esta é uma questão de saúde pública e justiça social, 
para melhorar a qualidade de vida e o bem‑estar de 
milhões de famílias brasileiras que muitas vezes não 
encontram alternativa a não ser o uso de lenha ou carvão 
no preparo de alimentos, com gravíssimos riscos à saúde.

A inclusão do GLP na cesta básica desonerada, junto a 
outros produtos de primeira necessidade, é fundamental 
para a população de baixa renda, já que arroz e feijão não 
são consumidos crus.

Outro aspecto importante para a redução do preço do 
produto seria a revisão da Base de Cálculo do ICMS por 
parte dos estados, que atualmente varia entre as alíquotas 
de 12% a 18%, constituindo a parcela mais expressiva e 
volumosa dos impostos cobrados sobre o produto.

O Brasil é o 10º maior  
mercado mundial de GLP
34,4 milhões de cilindros entregues  
porta a porta mensalmente

100% dos municípios atendidos

98,2% das famílias brasileiras utilizam GLP

150 mil empresas abastecidas regularmente

350 mil empregos diretos e indiretos

R$ 5,8 bilhões em impostos recolhidos

Alto grau de concorrência:  
19 distribuidoras e 60 mil revendedores  
autorizados pela ANP em todo Brasil

27% de participação na  
Matriz Energética Residencial

Composição  
do preço  

do Botijão
(R$ 69,24)

Fonte: ANP Dez 2019

www.sindigas.org.br


