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APOIO

APRESENTAÇÃO

Cadeia de distribuição de GLP
é benchmark internacional
A virtuosa cadeia de distribuição
do Gás Liquefeito de Petróleo
pauta a 11ª edição da cartilha
“GLP no Brasil”. O complexo
fluxo do gás, desde o ponto de
partida (produção nacional ou
importação) até a sua entrega ao
consumidor final, compreende
várias etapas concatenadas
em um sistema que prima pela
segurança, eficiência, agilidade e
ganho de escala. Sistema este cujo
funcionamento obedece a uma
série de normas que garantem
a segurança e a qualidade do
produto.

entregues por segundo em um
processo logístico porta a porta.

Essa “arquitetura” desafiadora,
aprimorada ao longo de anos, e
detalhada etapa por etapa nesta
cartilha, viabiliza a fantástica
capilaridade do GLP. O produto
está presente em todos os 5.570
municípios do país e em mais de
91% dos lares brasileiros. É esse
modelo já bastante consolidado
que responde por marcas
impressionantes de um setor
pujante, com altos índices de
satisfação do consumidor e grande
rapidez de entrega. São 14 botijões

O setor de distribuição do GLP
leva aos consumidores energia
limpa e acessível que ajuda a
mover a economia do país. É essa
impressionante cadeia, ilustrada
neste fluxo, que eleva o Brasil à
expressiva marca de 11º maior
consumidor mundial do produto.
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O modelo de distribuição
brasileiro é benchmark para vários
países que têm o GLP como
um combustível importante na
sua matriz energética. Além de
fornecer uma energia excepcional
para o segmento residencial, a
cadeia de distribuição do GLP
tem soluções de fornecimento
do produto para comércios,
indústrias, empresas do setor
de serviços e também para o
agronegócio.

Boa leitura!

Sergio Bandeira de Mello,
presidente do Sindigás
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1

O que é
GLP?

O Gás Liquefeito de Petróleo
consiste em uma mistura de dois
gases extraídos do petróleo ou do
gás natural, o propano e o butano.
Incolor e inodoro, o gás recebe
um composto não tóxico à base
de enxofre, de maneira a torná-lo
perceptível ao olfato, visando
à segurança do consumidor.
O GLP é popularmente conhecido
no Brasil como “gás de cozinha”,
pois seu uso mais intensivo é na
cocção de alimentos, mas também
pode ser aplicado, com extrema
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eficiência, nos setores industrial,
comercial, de serviços e no
agronegócio. Em estado líquido,
o GLP é mais leve que a água e
pode ser facilmente armazenado
a uma pressão moderada. No
gasoso, é mais pesado que o ar
– isso explica sua concentração
próxima ao solo em caso de
vazamento.

2

GLP só serve
para cozinhar?

Em razão de seu alto poder
energético, o GLP apresenta a
capacidade de acionar desde o
menor aparelho doméstico até
grandes instalações industriais.
Neste importante setor econômico,
seus usos incluem o funcionamento
de empilhadeiras, fornos para
tratamentos térmicos, combustão
direta de fornos para cerâmica,
indústria de vidro, processos têxteis
e de papel e secagem de pinturas.
Na produção agropecuária, destina-se
à secagem de grãos, ao controle

de pragas e ao aquecimento de
ambientes na suinocultura e na
avicultura. Em estabelecimentos
comerciais ou residências, é
indicado para a calefação de
ambientes e aquecimento de água
e, claro, para a cocção. Alguns
países o empregam também como
combustível automotivo, mas no
Brasil há impeditivos a esse uso.
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Como o GLP é produzido
no Brasil?

Excetuando-se a parcela de GLP
importada (atualmente, 30% do
total consumido), o GLP produzido
no Brasil se dá através do refino
do petróleo cru. Em menor
escala (apenas 20% do volume
consumido em âmbito nacional), é
produzido também nas Unidades
de Processamento de Gás Natural
(UPGNs). São extraídos dois
hidrocarbonetos leves (butano
e propano), no processo de
destilação fracionada do petróleo,
em uma mistura específica para
10

a produção do GLP. Este, então,
é envasado na forma líquida, sob
alta pressão, e comercializado
a granel ou em cilindros de
aço de diferentes capacidades
volumétricas e formatos. O mais
comum deles é o botijão de 13kg,
utilizado nas cozinhas. Mas há
outras diferentes embalagens, que
comportam de 2kg a 190kg de gás.
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A produção de GLP é
monopólio da Petrobras?

O mercado de GLP está sob a
regulação das portarias da ANP e
da Lei do Petróleo (nº 9.478/97),
que flexibilizou o monopólio da
Petrobras. Sob essa perspectiva, o
energético pode ser produzido não
só pela estatal como por outros
refinadores instalados no país, por
UPGNs privadas, pelas centrais
petroquímicas particulares ou,
ainda, importado por empresas
autorizadas, desde que atendam
aos requisitos da Lei e da agência
reguladora. Em 2020, a Petrobras
colocou à venda sete refinarias.
Enquanto as unidades pertencerem
à Petrobras, ela manterá o controle

da quase totalidade da oferta e da
infraestrutura logística do GLP. Esse
cenário praticamente inviabiliza
os investimentos de empresas
privadas nessa área, pois elas não
têm musculatura para competir e
romper o monopólio existente na
prática. É necessária, assim, uma
regulação capaz de promover
estímulos à livre concorrência,
em bases justas, com livre acesso
às instalações de transporte do
produto.
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Qual a diferença de GLP,
GN, GNV, GNL?

Tanto o GLP quanto o GN são
misturas de hidrocarbonetos,
porém no GLP há uma
preponderância do propano e
do butano, compostos pesados;
já no GN, destaca-se o metano,
composto leve. Ambos são
incolores e inodoros. Com usos
semelhantes, a logística dos dois
produtos é bastante diferente. Por
ser envasado, o GLP tem amplas
possibilidades de transporte
– tanto rodoviário quanto
aquaviário, conferindo ao produto
uma extraordinária capilaridade.
Já o GN, por ser transportado em
gasodutos, tem sua oferta mais
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limitada, uma vez que é necessário
alto investimento em obras para
ofertar o produto. Por sua vez,
o Gás Natural Veicular (GNV) é
proveniente do GN ou do biogás e,
como o nome sugere, é utilizado
em veículos automotores. O Gás
Natural Liquefeito equivale ao GN
resfriado a temperaturas inferiores
a –160°C, para fins de transferência
e estocagem como líquido, e é
muito utilizado como combustível
para motores de grande porte.
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Quando o GLP sai da refinaria ou
UPGN, para onde é enviado?

Depois de produzido (seja pelo
processo de refino do petróleo
ou do processo nas UPGNs), o
GLP segue por dutos a terminais
de estocagem – ou tancagem
do produtor. As companhias
distribuidoras, então, compram
o produto da Petrobras – ou
de outra empresa fornecedora
(produtora ou importadora).
Se estiverem localizadas perto
de uma refinaria, o recebem
por bombeamento através

de dutos. Em outros casos, o
GLP pode chegar às bases das
distribuidoras por intermédio
de carretas para transporte a
granel ou navios. Nos centros
operacionais das distribuidoras,
o combustível é armazenado em
tanques e dirigido às áreas de
granel ou envasado.
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Como é a infraestrutura de
tancagem no Brasil?

O Brasil sofre historicamente com
os gargalos na infraestrutura que,
em geral, restringem e encarem
a distribuição dos produtos. No
caso específico do GLP não é
diferente. Investimentos precisam
ser incentivados para que existam
mais alternativas de “internação”
do produto importado. A principal
barreira para a eficácia na
movimentação do GLP se interpõe
antes mesmo do início de sua jornada
em território nacional. A limitada
infraestrutura para abastecimento
primário impõe a recepção de
grandes navios importadores a
14

basicamente dois portos, ambos
com restrições e ineficiências
operacionais: Santos e Suape. A
partir do ponto de abastecimento
primário, existe uma rede eficaz
e múltipla de tancagens e bases
de engarrafamento de GLP, que
com uma bem calculada malha de
distribuição e revenda garante um
produto disponível porta a porta
com a inexistência de histórico de
rupturas no abastecimento.
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Existe base de distribuição
em todos os estados brasileiros?

A distribuição de GLP é uma
atividade regulamentada pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP).
Cerca de 170 bases, situadas em
24 estados e no Distrito Federal
dão suporte à distribuição. Para
despacho a granel, a rede cobre
todas as unidades federativas. Essa
extraordinária capilaridade permite
que o produto chegue a 100%
dos 5.570 municípios brasileiros. A
definição do local para instalação
de uma planta precisa obedecer
ao respectivo arcabouço legal, de
modo a garantir o cumprimento
dos requisitos de segurança para
o desenvolvimento da atividade.
Deve-se, principalmente, buscar

um local distante de áreas
residenciais, passeios públicos e de
grande circulação de pessoas. Outro
fator determinante para a escolha
do local é a lógica econômica,
formada pelo binômio ‘matériaprima’ e ‘demanda’. As empresas
são livres para definir onde instalar
bases, mas buscam os locais
onde há oferta de GLP e mercado
consumidor, de forma a obterem
a melhor solução com ganho de
escala, visando maior eficiência
que se reverte em benefícios para o
consumidor e a sociedade.
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Pode-se construir base de
enchimento em qualquer lugar?

Não existem impeditivos para
a criação de novas centrais de
engarrafamento. O projeto e a
construção dessas bases são
regidos pela norma ABNT NBR
15186. Instaladas em locais
adequados e controlados, em
áreas industriais, longe de vias
públicas e de residências, suas
atividades estão referendadas por
autorização da ANP, certificação
dos órgãos do meio ambiente,
Inmetro, Secretaria do Trabalho e
vistorias periódicas dos Corpos de
Bombeiros Estaduais e prefeituras
locais quanto às posturas do uso
do solo. Parte dessas bases recebe
o GLP diretamente por gasodutos,
o que reduz bastante a circulação
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de grandes volumes pelas estradas
e ruas do país e, em decorrência,
a probabilidade de acidentes.
A construção de uma base de
distribuição também é norteada pelo
critério da razoabilidade econômica.
As empresas distribuidoras seguem
a lógica econômica de mercado,
formada pelo binômio “matériaprima” e “demanda”, para instalar
suas bases engarrafadoras. Assim,
escolhem os locais onde há oferta
de GLP e mercado consumidor, de
forma a obterem a melhor solução
com ganho de escala.
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O que ocorre na base de
enchimento de GLP?

Ao chegar às bases de distribuição,
seja por dutos que saem das
refinarias, carretas ou navios, o
GLP é armazenado, obedecendo
regras rígidas de segurança.
Pode ser envasado em botijões
ou transferido para caminhões
de venda a granel. Antes de
receber o gás, os botijões são
inspecionados através de um
rigoroso processo de qualidade
avalizado pelo Inmetro. Os que
estiverem em bom estado e
dentro do prazo de utilização
seguem para o envase do gás –
e os demais, para manutenção,
requalificação ou sucateamento.
Os botijões são submetidos,
também, a um processo de
verificação de vazamento no
anel da válvula e em outros
componentes de segurança. Nas
bases, são limpos e recebem
nova pintura. O enchimento
do botijão é feito com toda a
precisão necessária, em carrosséis
mecânicos ou eletrônicos e, ainda,
balanças em linha. Os botijões
são repesados, para assegurar que
os consumidores os adquiram
com o volume de gás correto.
Ganham ainda um rótulo com
data e local do enchimento,

além de instruções acerca de
procedimentos em caso de
vazamento, e um lacre retrátil –
atestando seu peso certo –, que
garante a integridade física do
produto. Assim, estão aptos ao
transporte até os pontos de venda
ou ao consumidor.
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Em uma base só há
enchimento de botijões?

Não, existem bases de envase e
outras bases apenas de distribuição
do GLP granel. Vale enfatizar
que cada base de envase das
distribuidoras apresenta uma
certificação compulsória para o
Serviço de Inspeção de Recipientes
Transportáveis para Gás Liquefeito
de Petróleo. Esse atestado é
obtido através da acreditação de
Organismo de Certificação de
Produto (OCP), pelo Inmetro, que
procede, então, a auditorias de
manutenção a cada 12 meses.
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Nas bases que trabalham somente
com despacho do GLP a granel,
o produto é transportado na
fase líquida em um veículo
bobtail (uma versão menor do
caminhão granel) – com tanque
e mangueira para abastecimento
do combustível sem envase, o que
permite a condução de grande
quantidade do energético.
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Para onde vai o
caminhão granel de GLP?

O armazenamento de GLP é
realizado em grandes tanques
fixos instalados nas bases das
distribuidoras. Enquanto as bases
primárias recebem o combustível
diretamente do produtor/
importador via gasoduto, as
secundárias são abastecidas por
carretas para transporte a granel
com capacidade de até 64m3
ou 32 toneladas de gás. Das
bases das distribuidoras, saem os
caminhões bobtail, que seguem
até os consumidores finais –
indústrias, comércios, empresas

de serviços e do agronegócio,
além de condomínios residenciais.
É importante ressaltar que a
distribuição para clientes de
condomínios residenciais conta
com solução de medição de
consumo individualizada, o
que permite a cada morador,
ao receber a sua conta
separadamente, pagar apenas
pelo que consumiu.
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Existe tecnologia para a
gestão do suprimento de GLP
para a indústria e comércio?

O setor de GLP dispõe hoje
da telemetria para efetuar a
medição remota do nível de
gás existente nos tanques de
seus clientes. Assim, eles ficam
seguros de que a empresa
distribuidora supervisiona
o estoque de gás e que não
serão surpreendidos com uma
eventual falta do produto. Os
clientes também contam com
o atendimento de profissionais
capacitados para ajudar
na análise de conversões
energéticas e melhorias de
processos. Os distribuidores
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podem ainda oferecer a indústrias
e comércios uma série de pontos
de medição de consumo ou
até mesmo de faturamento
diferenciado por setores da
empresa, facilitando a alocação
de custos para as diversas áreas.
Os sistemas de medição são
modernos e confiáveis, garantindo
o suprimento contínuo e eficaz,
com a vantagem de o cliente
pagar apenas pelo que consome.
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Para onde vai o caminhão
carregado de botijões de gás?

O caminhão carregado de
botijões de gás pode seguir
para um depósito avançado
da distribuidora, revenda
atacadista ou revenda
varejista. Vale destacar a
alta segurança que cerca a
operação dos caminhões
de entrega de gás: os
veículos são sinalizados,
passam por inspeção diária
e contam com motoristas e
funcionários em constante
treinamento para exercer suas
atividades com qualidade e
segurança. A distribuição e
revenda de botijões no Brasil
têm abrangência nacional.
Sua extraordinária
capilaridade faz do GLP
o energético da família
brasileira. A cada segundo,
14 botijões de até 13kg são
entregues porta a porta.
As impressionantes marcas
fazem do país o quinto
maior consumidor residencial
do mundo.
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Como o botijão de gás
consegue chegar tão rápido
na casa do consumidor?

O sistema de distribuição do
GLP tem na inteligência logística
seu principal diferencial, que
resulta em eficiência e agilidade
na entrega, economicidade e
competitividade. Trata-se de uma
espécie de “orquestra” que atua de
forma bastante sincronizada. Os
distribuidores operam no atacado e
no varejo, contando com a precisa
articulação de seus parceiros
revendedores. A entrega em
domicílios é extremamente rápida.
Bastam, em média, 17 minutos, após
o pedido feito, para o botijão chegar
à casa do consumidor. Apenas
22

distribuidores e revendedores de
GLP autorizados pela ANP podem
fazer entrega de botijões de gás
em domicílio, seja por meio de
caminhões; picapes abertas com
proteção lateral e traseira, com a
carga presa; e motos com sidecar
(estrutura de uma única roda presa
na lateral da moto). Os veículos
também devem exibir um selo
externo, que mostra a autorização
para transportar botijões.
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Quais as diferentes
embalagens de botijões que
encontramos no Brasil?

Além da embalagem mais comum
– a de 13kg, que supera 75% das
vendas totais do produto no país
–, existem recipientes de 2kg, 5kg,
7kg, 8kg, 10kg, 20kg, 45kg, 90kg e
outros. O de 20kg é usado somente
em empilhadeiras, para as quais o
GN não compensa, em razão do
elevado investimento necessário à
implantação da infraestrutura; e o
óleo diesel se torna desvantajoso
em termos de preço, eficiência e
emissão de gases tóxicos. O de
45kg é considerado um dos mais
versáteis em termos de aplicações,
pode ser destinado a vários
tipos de segmentos como fonte

de energia. Atende à geração
de demanda para comércios,
pequenas indústrias, hospitais,
escolas, condomínios, restaurantes,
farmácias e lavanderias. Esse
modelo é recomendado, ainda, para
residências, onde o gás pode ser
usado também no aquecimento
de água e de ambientes. Já os
vasilhames com capacidade de
90kg são utilizados em balonismo,
restaurantes, bares e hospitais,
entre outros segmentos.

23

17

De que maneira o
consumidor pode adquirir
o botijão de gás?

A comercialização regular se dá
apenas por meio de revendedores
autorizados – a lista pode ser
consultada no website da agência
reguladora (www.gov.br/anp) – ou
diretamente com a distribuidora.
A venda em mercados, padarias
e outros comércios é indevida.
Desse modo, garante-se o
cumprimento das normas de
segurança, como o afastamento
adequado e a presença de

24

equipamento anti-incêndio, para
o armazenamento do botijão.
Além de entrar em contato com
a revenda pelo telefone, comprar
gás está ao alcance de alguns
cliques, via aplicativo da sua
companhia de gás de confiança
ou pelo site.
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Na troca de um botijão
vazio pelo cheio, para onde vai o
botijão vazio?

O botijão vazio sempre retorna
para a distribuidora que vendeu
o botijão cheio. Mas se o botijão
vazio for de outra marca, a
distribuidora efetua a destroca com
a distribuidora da marca daquela
embalagem. As distribuidoras
dispõem de uma plataforma web
em que diariamente informam
as quantidades e as respectivas
marcas de botijões que estão em
seu poder. Por esse sistema, as
empresas conseguem localizar os
seus botijões e combinam entre si
a troca dos recipientes. Em algumas
localidades, esse procedimento
ocorre em Centros de Destroca,

nos quais as empresas depositam
os recipientes de outras marcas e
retiram os de marca própria. Depois
então, os botijões seguem às
instalações de envasamento, onde
serão inspecionados e enchidos,
para que retornem com segurança
às casas dos consumidores,
novamente cheios de gás. No Brasil,
são comercializados mensalmente
34 milhões de embalagens de
até 13kg, das quais mais de
9 milhões são “destrocadas”.
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O que é requalificação
de botijões?

O botijão de gás não tem data
de vencimento ou validade. A
contar do ano de fabricação
da embalagem, no máximo até
completar 15 anos, o recipiente
deve ser requalificado, ou seja,
passará por uma série de testes
que revalidará a sua capacidade de
transportar o GLP de forma segura,
determinando sua continuidade
em serviço. Após essa primeira
requalificação, o botijão volta a ser
submetido ao mesmo processo de
requalificação, no máximo a cada
10 anos. Neste procedimento,
realizado segundo normas técnicas,
o recipiente passa por uma rigorosa
verificação interna e externa de
seu estado. Efetua-se então um
teste de integridade da embalagem,
observando-se sua resistência e a
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existência de vazamentos, para
avaliar se o recipiente apresenta os
requisitos necessários para operar
por, no mínimo, mais 10 anos. Na
requalificação, os botijões passam
por teste hidrostático, um método
que utiliza a pressão hidráulica
para verificar a integridade da
embalagem e a sua condição
para envasar o produto com
total segurança. Os botijões são
testados a uma pressão duas
vezes superior à normal de uso.
Caso não tenha mais condições
de circular no mercado, o botijão
é inutilizado, seguindo para
reciclagem nas siderúrgicas.
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Por que há uma marca
estampada em alto relevo
no botijão?

A marca de uma empresa
ou produto é a síntese
de seus valores. Ajuda o
consumidor a identificar
benefícios e serviços
oferecidos pelo revendedor
e distribuidor. No mercado
de GLP, a marca do botijão
constitui uma garantia de
segurança para o usuário:
permite a apuração de
responsabilidades e
assistência técnica em
eventuais problemas com o
produto. Cabe lembrar que
o consumidor representa o
elo mais vulnerável nessa
cadeia, porque faltam-lhe
conhecimentos técnicos
para a tomada de decisão
da compra, portanto a
marca é importante para
ajudar na escolha. O
mercado de GLP conta
com diferentes empresas
disputando clientes, por
isso, o consumidor
pode (e deve) pesquisar
e escolher a marca
que ofereça a melhor
combinação de preço e
serviço, na sua percepção.
27
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Quando eu compro o vasilhame
pela primeira vez, fico para
sempre atrelado àquela marca
estampada no botijão?

Alguns países adotam esse
modelo, mas no Brasil vigora
o sistema da portabilidade. O
consumidor tem o direito de trocar
o botijão vazio por outro cheio,
de qualquer marca à sua escolha.
Cada vez que faz a compra,
recebe sempre um vasilhame
em perfeitas condições, mesmo
que entregue um botijão vazio
em mau estado. Isso significa
que, a cada mês, o consumidor
pode fazer uma opção de compra
diferente, variar de fornecedor à
vontade, mesmo se a embalagem
que tiver em casa for de um
concorrente. Sem burocracia, sem
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custo extra, sem demora, sem ter
que dar explicações. Esse sistema
bem-sucedido de portabilidade do
setor brasileiro de GLP é exemplo
e referência para vários países,
dado a sua eficiência em um
ambiente altamente desafiador,
devido ao enorme volume de
vendas – 34 milhões de botijões
vendidos mensalmente – e à
alta capilaridade do produto,
com distribuição em todos os
municípios brasileiros.
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Por que não posso
encher meu botijão no
posto de gasolina, como
ocorre com o GNV?

Esta prática estaria em total
desacordo com as normas da
agência reguladora, do Inmetro e
da ABNT. O envasamento do gás
é a etapa de maior risco na cadeia
de distribuição, por isso deve
ocorrer em ambientes controlados,
prioritariamente em áreas
industriais. O modelo de botijão
do mercado brasileiro – existem
121 milhões de recipientes em
circulação – não foi fabricado para
esse tipo de enchimento similar
ao de um tanque de automóvel.
Com o modelo atual, havendo
sobrecarga ou vazamentos na
hora do enchimento no posto,
poderão ocorrer graves acidentes
com perda de vidas. Haveria
também risco de fraudes, que
dificilmente seriam detectadas,
devido às limitações da capacidade
de fiscalização, já que a atividade
de envase estaria, nesse
formato, pulverizada. Seria ainda
inconveniente e arriscado para
o consumidor ficar responsável
pelo transporte do botijão até o
posto e de volta para casa. Com o
enchimento em postos, a quem

caberia a separação, segregação
e substituição dos botijões
para serviços de manutenção,
requalificação e sucateamento, já
que não passariam pela inspeção
nas bases de enchimento? Essa
seria mais uma fragilidade se tal
situação ocorresse.
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Por que não é vantajoso encher
o botijão com a quantidade de
gás de que preciso?

A crença de que comprar gás
em quantidades inferiores
à capacidade do botijão
representaria uma boa solução
para o consumidor não se
sustenta. Na prática, a venda
fracionada poderia inserir riscos e
trazer ao mercado de GLP fraudes
que inexistem neste setor. Mas
sobretudo é importante observar
que não existe venda de menor
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quantidade que seja mais barata
que a de quantidade padronizada.
Assim, a proposta de venda
fracionada não entrega, de forma
alguma, a promessa de um GLP
mais barato, em verdade seria um
GLP mais caro para a população.
Importante ter claro que o sistema
atual, com o produto pré-medido,
tem o aval da regulamentação,
aumenta a eficiência e baixa
custos da fiscalização, além de
ter em seu favor os ganhos de
escala pelo transporte e pela
padronização. A preferência por
um sistema pré-medido é baseada
no interesse da sociedade, como
um todo. No sistema atual,
vendem-se cerca de 34 milhões
de botijões por mês. Porém,
ante a possibilidade de enchê-los
parcialmente, a quantidade de
recargas seria muito maior.
A venda fracionada resultaria
em aumento de custos logísticos,
em um vaivém frenético
transferindo estes custos aos
consumidores.
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Quais as formas de
pagamento existentes?

Além de dinheiro em espécie,
cartão de débito ou crédito,
é possível também efetuar o
pagamento diretamente pelo
aplicativo da companhia escolhida
ou de seus parceiros de entrega
– empresas que trabalham à
semelhança das atuantes no
mercado de delivery de comida,
por exemplo. Nos aplicativos e sites
de compra, o consumidor pode
escolher o meio de pagamento
que mais lhe convém. São diversas
opções oferecidas ao consumidor,

visando dar todas as condições
necessárias para aquisição
do produto, dentro de suas
possibilidades econômicas. Quem
não tiver recursos para adquirir o
botijão de 13kg à vista pode parcelar
a fatura no cartão e até mesmo
negociar o pagamento da compra
para mais adiante. Ou, ainda,
comprar um recipiente menor.
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Existem fundamentos para ainda
existir restrições ao uso do GLP?

No início dos anos 1990 havia
motivos para restrições de uso,
mas hoje não mais, o que fez com
que esses impedimentos estejam
sendo extintos. As razões que
motivaram essas restrições foi
uma séria ameaça de aumento
nos preços e até de escassez
de petróleo para o Brasil com
a Guerra do Golfo, em 1991.
Na época, o país importava
quase a metade do combustível e
dos derivados que consumia.
No caso do GLP, a dependência
do mercado externo chegava a
80% e o preço era subsidiado
para torná-lo acessível aos
consumidores, o que contribuía
para o agravamento do déficit do
setor público. Veio, então, a Lei
que definiu como crime contra
a ordem econômica o uso de
GLP para alguns fins. Em 2016,
a Lei foi alterada, abrindo-se
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algumas exceções; por isso é
sempre importante consultar
as regras vigentes. Permanece
proibido o uso “em motores
de qualquer espécie inclusive
com fins automotivos, exceto
empilhadeiras e equipamentos
industriais de limpeza movidos a
motores de combustão interna;
saunas; caldeiras; e aquecimento
de piscinas, exceto para fins
medicinais”. Hoje, o Brasil produz
mais de 70% do total de GLP
que consome, e o preço do
produto não é mais subsidiado
pelo governo. A revisão das
regras beneficiaria o consumidor,
que teria mais uma opção de
escolha dentro das energias já
disponíveis.
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Por que o GLP é uma excelente
opção de energético para o país?

Por ser facilmente transportável,
sem necessidade de gasodutos
ou redes de distribuição, o
GLP chega às regiões urbanas,
rurais e remotas. Não se
deteriora durante o tempo de
armazenamento, ao contrário
de outros combustíveis líquidos
de petróleo. No Brasil, sua
distribuição em botijões abrange
100% do território nacional
e garante o abastecimento
de 91% dos domicílios. Isto
fez do GLP um produto
essencial para a população.

A intensa capilaridade se dá por
um vasto sistema de distribuição
e comercialização, que atende a
rigorosos requisitos de segurança,
regularidade e qualidade em suas
operações. A entrega do botijão,
porta a porta, em um período médio
de 17 minutos depois de feito o
pedido, dá a dimensão da eficiência
dessa logística, que é a mais barata
para o consumidor de GLP.
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