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Fogão

Na arquitetura 
contemporânea, a 
cozinha é um espaço 
nobre da casa, integrado 
à sala. Cozinhas de 
design mais moderno 
usam cooktop em uma 
bancada convidativa 
e um forno separado. 
Outra opção é um fogão 
de embutir, junto aos 
armários ou encaixado 
no canto da parede, mas 
o bom e velho fogão 
convencional ainda é o 
mais usado.

Entre os muitos modelos que 
existem no mercado, 100% 
dos fogões a gás no Brasil são 
fabricados para GLP, que é o 
energético mais eficiente para 
cozinhar, utilizado por centenas 
de milhões de pessoas, de 
todas as classes sociais, em 
todo o mundo.

O GLP fornece uma chama 
limpa, de grande poder 
calorífico e absolutamente 
controlável. Além disso, custa 
bem menos do que outros 
energéticos, inclusive o gás 
natural, principalmente para 
clientes com perfil de consumo 
residencial.

Em todo o Brasil, o GLP é mais conhecido como 

“Gás de cozinha”. Isso não acontece por acaso: os 

botijões de gás chegam regularmente a todos 

5.570 municípios do país, levando a energia usada 

em 91% das residências, para o preparo das 

refeições de cada dia.

O uso do GLP para o banho quente, mais 

confortável e mais econômico que o chuveiro 

elétrico, também é bastante comum. Mas existem 

inúmeras outras possibilidades, incrivelmente 
compensadoras, que a grande maioria das 
pessoas desconhece.

Praticidade, economia, energia limpa e eficiente 
são apenas algumas dentre as inúmeras 
vantagens do uso do GLP.

Nas próximas páginas veremos que essa 
fantástica fonte de energia pode ser utilizada em 
residências para as seguintes finalidades:

Deve-se observar que alguns destes usos ainda 
não são permitidos no Brasil, seja por questões 
regulatórias ou econômicas. Mas isso é uma 
questão de tempo, porque o GLP vem se tornando 
cada vez mais reconhecido como um combustível 
multiuso, por seu potencial quase inesgotável, sua 
incrível versatilidade e sua enorme variedade de 

aplicações, além de suas comprovadas vantagens 
econômicas, sociais e ambientais.

É muito importante que o GLP possa competir 
em igualdade de condições com os demais 
energéticos, ampliando a cesta de opções em 
uma matriz energética mais limpa.

UTILIDADES DO GLP PRÓXIMOS VOLUMES

VOLUME 3: COMÉRCIO 

“Energia nas Atividades Comerciais”

E M  B R E V E

VOLUME 2: ÁREAS RURAIS  

“Energia no Campo”

V E R  P U B L I C AÇ ÃO

VOLUME 4: INDÚSTRIA 

“Energia nas Fábricas”

E M  B R E V E

Importante

O GLP é muito seguro, mas para a sua instalação busque sempre o auxílio de profissionais qualificados e  
observe as normas de caráter técnico ou jurídico, no âmbito municipal, estadual e federal, que, eventualmente, 
podem restringir o uso do produto.

 Fogões  Lareiras  Saunas

 Churrasqueiras e 
fornos

 Bombas  
d’água

 Máquinas de 
matar mosquito

 Aquecimento de 
piscinas

 Geladeiras, freezers e 
frigobares

 Patio  
Heater

 Lavadoras e  
secadoras de roupas

 Aparelhos de 
ar-condicionado

 Combustível de 
veículos

 Aquecedores de água 
para chuveiros e pias

 Aquecimento de 
ambientes internos e 
externos

 Pressurizadores 
de água para 
lavar carro

 Equipamentos de 
iluminação

 Geradores de energia

https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/Energia%20no%20Campo%20%5Bweb-pg-simples%5D.pdf
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Churrasqueira e Forno

Imagine o conforto de preparar 
um churrasco em casa sem ter o 
trabalho de acender a churrasqueira a 
carvão. O acendimento é automático, 
rápido, prático e não gera qualquer 
resíduo ou sujeira.

Churrasqueiras a gás não geram fumaça e 
permitem o controle da chama, mantendo a 
temperatura ideal para um churrasco perfeito. São 
muito mais seguras, dispensando álcool, fósforos 
e isqueiros, são fáceis de limpar e ocupam menos 
espaço. Além de todas essas vantagens, têm 
sistema de queima correto, sustentável que não é 
prejudicial à saúde como a queima do carvão.

E o forno a gás, integrado ou não à churrasqueira, 
permite um perfeito controle da chama e atinge 
temperaturas elevadas mais rapidamente. 
Utilizando chapa, pedra refratária ou cerâmica, 
é indicado para o preparo de pizzas e todo tipo 
de assado, desde carnes até pães, bolos, pudins, 
doces, batatas e outros produtos, bem como para 
aquecer pratos prontos

Churrasqueiras e fornos a gás estão sendo cada 
vez mais usados, inclusive em varandas de 
edifícios, jardins e áreas externas, proporcionando 
momentos de conforto para o churrasco 
com os amigos.

Secadora e 
Lavadora de 
Roupas

Algumas secadoras de roupa 
aquecem o ar por meio de 
um queimador de GLP, o que 
proporciona economia na 
conta de energia elétrica.

Lavadoras de roupa também podem 
usar o mesmo combustível, utilizando 
a água do aquecedor, de passagem 
ou de acumulação.

Lembre-se: o GLP já está presente 
na residência, levando energia 
eficiente e segura para o fogão, 
para o chuveiro, então, está próximo 
destes equipamentos. Portanto, 
o investimento adicional de 
infraestrutura pode chegar a zero.

Aquecedor de Água

É muito mais confortável o 
banho quente que fornece um 
fluxo constante de água, com 
uma temperatura também 
constante e facilmente 
regulável. Estas são apenas 
algumas das vantagens 
de se aquecer água com o 
GLP, garantindo eficiência, 
segurança e economia 
de até 25% em relação à 
energia elétrica. 

Nas instalações centralizadas de 
geração de água quente para uso 
em banheiros, cozinhas ou áreas de 
serviço das residências, o GLP é o 
combustível mais adequado para ser 
empregado nos aquecedores.

Além disso, o aquecedor a 
gás instalado corretamente é 
excepcionalmente seguro.
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Ar‑Condicionado

A geração de frio, por meio da tecnologia de “ciclo 
de absorção”, que associa a chama produzida pelo 
GLP ao chiller (equipamento de refrigeração da 
água que circula pelo sistema para resfriar o ar) 
é uma das aplicações menos conhecidas do GLP. 
Mais comum no Japão, essa tecnologia pode ser 
utilizada em sistemas de ar-condicionado, com 
todas as vantagens de eficiência energética e 
economia que o GLP oferece.

Geladeira

Pela tecnologia chamada “ciclo de 
absorção”, o GLP pode ser utilizado 
também para a produção de frio em 
geladeiras, freezers e frigobares, com 
ganhos ambientais.

Refrigeradores a gás, ao contrário dos 
convencionais, não contêm substâncias nocivas 
que contribuem para o efeito estufa. Além disso, 
são totalmente silenciosos, por não possuírem 
compressor, e o custo de manutenção é 
quase zero.

O GLP é o energético ideal para equipamentos de 
refrigeração inclusive em locais distantes, uma 
vez que o produto está disponível em todos os 
recantos do país.

Aquecedor de Ambientes

O aquecimento de ambientes 
por meio de GLP já é bastante 
popular em muitos países, onde é 
bastante usado nos sistemas de 
calefação de residências localizadas 
em regiões frias.

Nas casas que não possuem aquecimento central, 
o equipamento mais comum é o aquecedor de 
ambientes, um gabinete metálico que envolve um 
recipiente contendo o gás. Aquecedores portáteis 
que utilizam o GLP são ideais para aquecer 
quartos e espaços menores.

Já para aquecer toda a casa, de forma 
homogênea, uma boa solução é o piso aquecido. 
O processo de controle e monitoramento 
das temperaturas é feito através de sensores 
colocados separadamente em cada ambiente. 
Dessa forma, é possível utilizar temperaturas 
diferentes, se assim for desejado. Com o piso 
aquecido, o ar quente fica mais leve e passa a 
subir naturalmente, aquecendo o ambiente todo 
de forma suave e agradável, sem abafamento, 
ruído, ressecamento ou ocupando espaço. O 
aquecimento acontece através de uma tubulação 
com água aquecida a gás (a caldeira geralmente é 
instalada na cozinha, lavanderia ou garagem) que 
passa por baixo do concreto.
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Patio Heater

Graças ao GLP, as famílias 
podem também desfrutar os 
dias mais frios nas varandas das 
suas residências e em outros 
ambientes ao ar livre por meio 
do Patio Heater, um aquecedor 
de ambiente externo portátil 
que mantém a temperatura 
sempre amena.

O calor gerado pelo queimador situado 
em cima do aparelho é irradiado ao seu 
redor, com o auxílio de um refletor em 
formato de chapéu.

Aquecedor de 
Água de Piscinas

Aquecedores de água movidos a 
GLP são uma excelente opção para 
deixar as piscinas confortáveis nos 
meses mais frios, pois eles fornecem 
calor com mais rapidez. Além disso, 
estes equipamentos mantêm o 
calor por muito mais tempo, de 
modo constante e com muito mais 
eficiência do que os aquecedores 
elétricos, de acordo com o 
Departamento de Energia dos EUA. Lareira

As lareiras que utilizam 
GLP proporcionam 
conforto e prazer nos 
dias e noites mais frios, 
tornando os ambientes 
mais aconchegantes, 
bem aquecidos e 
decorados.

E oferecem a enorme 
vantagem de eliminar o uso 
de lenha, um combustível 
cuja queima é altamente 
prejudicial à saúde humana e 
ao meio ambiente.

Sauna

Também já se tornou popular o 
uso do GLP em saunas, porque 
representa uma evolução da sauna 
tradicional, cujo aquecimento provinha 
da queima de lenha, e da sauna 
aquecida por eletricidade.

As saunas que utilizam o GLP têm um custo de 
operação bem inferior ao das saunas elétricas e 
não requerem a substituição contínua de peças 
dispendiosas. Além disso, emitem muito menos 
dióxido de carbono do que as saunas a lenha.
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Iluminação

Vários equipamentos fixos e portáteis 
de iluminação que utilizam a 
energia gerada pelo GLP já estão 
disponíveis no mercado.

Eles podem ser utilizados tanto em ambientes 
externos quanto internos, proporcionando 
iluminação de qualidade, forte e durável, pois não 
necessitam de pilhas ou recarga.

São particularmente úteis em situações de 
emergência. A mobilidade destes equipamentos 
proporciona soluções seguras, fixas e móveis.

Mata‑Mosquitos

Para equipamentos que 
imitam a respiração 
humana pela emissão do 
gás carbônico, atraindo e 
eliminando mosquitos, o 
GLP é a melhor alternativa. 
Além da vantagem de 
não utilizar venenos, é 
possível armazená‑lo no 
local de consumo.

Esta é uma ótima solução para 
casas de veraneio, e pode ser um 
recurso valioso para a eliminação de 
focos de dengue.

Gerador

O GLP é uma ótima opção para 
geradores portáteis de vários 
tamanhos, que oferecem os benefícios 
de um gerador tradicional, mas 
em menor escala.

Eles são popularmente utilizados em projetos 
domésticos de construção que necessitam de 
uma fonte de alimentação de energia adicional. 
Também são muito úteis e eficazes onde se 
faz necessário um sistema de backup, como 
procedimento de segurança ou por falta de 
garantias da supridora.
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Bomba d’Água
O GLP pode ser usado como combustível 
das máquinas de bombear água. As 
máquinas movidas a GLP têm inúmeras 
vantagens, pois funcionam por mais tempo 
do que as movidas a gasolina ou carvão, e 
são simples e fáceis de operar. Além disso, 
emitem muito menos carbono.

Pressurizador de Água 
para Lavar Carro

Economizar os recursos hídricos do planeta é 
uma necessidade crescente. E o GLP tem sido 
importante nesse sentido, ao substituir a energia 
elétrica em pressurizadores de lavadoras a 
vapor de carros. Prático e econômico, permite 
que a lavagem do carro seja completada 
em muito menos tempo, com resultados 
visivelmente superiores.

Veículos

Em muitos países do mundo, mais 
de 23 milhões de veículos já usam o 
GLP como combustível em motores 
de automóveis e outros veículos de 
variados portes.

Além de ser perfeitamente possível, este uso do 
GLP gera muito menos emissões de poluentes, 
contribuindo assim para a proteção do meio 
ambiente e da saúde humana. Outra vantagem é o 
menor custo em relação aos demais combustíveis, 
como a gasolina e o óleo diesel.

O potencial automotivo do GLP abrange também 
os veículos off‑roads, como cortadores de grama 
e carros de golfe, entre outros milhares.
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SAUNA

BOMBA
D’ÁGUA

AQUECEDOR DE 
ÁGUA DE PISCINAS

AQUECEDOR 
DE ÁGUA

LAREIRA ILUMINAÇÃO

SECADORA E
LAVADORA DE ROUPAS

AQUECEDOR 
DE AMBIENTES

 

VEÍCULOS

PRESSURIZADOR DE ÁGUA 
PARA LAVAR CARRO

GERADOR

GELADEIRA

AR-CONDICIONADO

FORNOS E
CHURRASQUEIRAS

FOGÃO

PATIO
HEATER

MATA-MOSQUITO

AR‑CONDICIONADO
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Importante

O GLP é muito seguro, mas para a sua instalação busque sempre o auxílio de profissionais 
qualificados e observe as normas de caráter técnico ou jurídico, no âmbito municipal, 
estadual e federal, que, eventualmente, podem restringir o uso do produto.

www.sindigas.org.br

http://www.sindigas.org.br
http://www.sindigas.org.br

