
PRODUTIVIDADE

PREÇOS

Por ser armazenado de 
maneira invisível, em dutos 
(canos), vazamentos de gás 
natural podem ser mais 
difíceis de serem detectados.

Instalados de maneira 
visível, os vasilhames a 

granel são VISTORIADOS 
CONSTANTEMENTE pela 
equipe de profissionais 

qualificados da Ultragaz. 

Em caso de vazamento, 
é mais fácil detectar 
e sanar o problema. 

O GN necessita de maiores volumes 
do que o GLP para liberar igual 

quantidade de calor, como indicam 
seus poderes caloríficos inferiores: 
é necessário 1,261 m³ de GN para 

que seja equivalente a 1 kg de GLP

 MAIOR 
PODER 

CALORÍFICO 

Tarifas dependem do MONOPÓLIO das 
concessionárias estaduais, tornando o custo 
alto para pequenas e médias empresas,
pois DEPENDE DE ESCALA.

Para mais informações sobre o GLP para pizzarias, acesse 
www.empresas.ultragaz.com.br/pizzarias
Para solicitar uma consultoria técnica Ultragaz em seu estabelecimento, 
clique aqui

Para mais informações sobre o GLP para seu negócio, acesse 
www.ultragazempresas.com.br
Para solicitar uma visita técnica da Ultragaz em seu estabelecimento, 
clique aqui

DISTRIBUIÇÃO

Transportado pelo 
GASODUTO, por meio 
de concessões estaduais

 CENTRAL DE GÁS 
dedicada com tanques 

estacionários para 
uso domiciliar, 

comercial ou industrial

ABASTECIMENTO

Depende de 
investimento 

público e privado e 
NÃO CHEGA A DIVERSAS 

LOCALIDADES DO PAÍS

Abastecimento via rede 
de gasoduto instalada em 

algumas localidades do país 

A GRANEL, 
CONTÍNUO E 

PROGRAMADO, 
garantido por um 

sistema que identifica o 
seu consumo e abastece os 

vasilhames frequentemente 

Chega a todas as localidades do país 
devido a uma eficiente REDE LOGÍSTICA 

DE CAMINHÕES e CARRETAS

CAPILARIDADE

* *

é vendido por m³ é vendido por kg
CONSUMO + 
TARÍFA MÍNIMA MENSAL
Há cobrança de tarifa fixa 
mínima, mesmo sem consumo.

O preço não depende de concessões 
estaduais, pois o produto é oferecido 

por empresas privadas;
há maior concorrência e LIBERDADE

DE ESCOLHA para o consumidor. 

AS
SI

ST
ÊN

CIA TÉCNICA
GARANTIDA

* PCI (Poder Calorífico Inferior) a 20 ºC e 1 atm
FONTE: Ministério de Minas e Energia, Balanço Energético Nacional 2016, pág. 226.

1.Com base nos poderes caloríficos conforme o
Balanço Energético Nacional 2016 do Ministério
de Minas e Energia,  considerando as mesmas
eficiências térmicas na aplicação de ambos os gases.

Na hora de comparar o consumo 
nas faturas, vale lembrar que

1,261 m³ de GN = 1 kg de GLP (1)

SEGURANÇA

http://www.ultragazempresas.com.br
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio?_ga=2.180952103.125919308.1574692655-567717977.1564321555

