
GUIA COMPLETO DO GÁS GLP



Aqui também trazemos casos reais 
de conversão do uso da lenha, do gás 
natural e da energia elétrica para dar 
exemplos e te ajudar na tomada de decisão 
sobre o energético ideal para a sua cozinha.  

Todos esses assuntos são tratados de 
forma ampla no blog Ultragaz Empresas, 
que traz também temas relacionados 
à gestão moderna e eficaz do seu negócio, 
além da orientação para a compra de 
equipamentos. O conteúdo é gratuito, 
basta acessar os links indicados.

Esperamos que o material seja útil. 
Aguardamos também suas ideias para 
novos conteúdos e estamos abertos a tirar 
suas dúvidas sobre o gás GLP, sua eficácia, 
economia, praticidade e questões técnicas, 
como instalação e abastecimento.

Um abraço e boa leitura!

Ultragaz/Brasilgás

INTRODUÇÃO Caro(a) leitor(a),

Este guia pretende 
resumir, de forma simples, 
algumas das respostas
às dúvidas mais comuns 
sobre o uso de Gás GLP 
em pizzarias, padarias, 
bares e restaurantes. 
Você perceberá que alguns 
temas são específicos e 
outros comuns a todos 
esses segmentos.

http://ultragazempresas.com.br
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3. PRODUÇÃO

4. EFICIÊNCIA

2. QUÍMICA
Os dois gases também são
diferentes quimicamente. 
O GLP (Gás Liquefeito do 
Petróleo) é um composto 
de 4 HIDROCARBONETOS, 
principalmente o butano 
e o propano, contendo 
gases como o etano 
em menor escala.  

GÁS NATURAL X GÁS GLP
1.
quais as diferenças?

Já o GN ( Gás Natural) contem 
cerca de 90% DE METANO, 
com uma participação bem 
menor de gases como o butano 
e o propano.

O GLP pode ser produzido tanto a partir do petróleo 
em refinarias quanto em Unidades de Processamento 
de Gás Natural (UPGNs). Ambos são considerados 
sustentáveis, com vantagem para o  GLP, 
QUE NÃO É COMPOSTO POR NENHUM 
GÁS CAUSADOR DO EFEITO ESTUFA.

OS GASES
 NÃO TÊM COR 
NEM CHEIRO. 

É incorreto dizer que o gás 
natural tem a chama mais 
limpa que a do gás GLP. 
Também não é verdade 
que o gás natural é mais 
eficiente que o GLP.  
NÃO HÁ DIFERENÇA 
ENTRE AS CHAMAS, 
MAS SIM ENTRE 
FORNOS E FOGÕES. 
O importante é ter 
equipamentos eficazes, 
dentro das normas 
técnicas e com a 
manutenção em dia.

A diferença mais óbvia entre eles é que 
a de que o GÁS NATURAL É ENCANADO 
e o GLP É ENGARRAFADO EM VASILHAMES, 
que também podem ser comercializados 
a granel para estabelecimentos, como bares, 
restaurantes, padarias e pizzarias.

1. ENTREGA



“Valeu a pena investir nessa reforma.  A Ultragaz  
nos deu todo respaldo técnico e hoje temos uma 
central de gás moderna, prática e adequada às 
normas de segurança. Não perdemos vagas de 
estacionamento e aproveitamos melhor o espaço.  
A qualidade do gás é superior, tanto que investimos 
também na adaptação dos equipamentos  para 
suportar a maior vazão. Hoje assamos  os mesmos 
pratos em muito menos tempo! 

A Ultragaz é muito mais flexível para  
negociação e nos oferece um excelente serviço,  
com abastecimentos pontuais. Da economia  
nem se fala! Estamos muito satisfeitos.”

MANUEL TARELHO,  sócio da Padaria Iracema

LEIA MAIS:
Verdadeiro ou falso: 
Gás Natural X Gás GLP

5 mitos sobre gás 
GLP em restaurantes

Central Ultragaz na laje: totalmente segura

Tubulação discreta

GÁS GLP X GÁS NATURAL
estudo de caso

1.

http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/gas-glp-x-gas-natural-verdadeiro-ou-falso/
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/gas-glp-x-gas-natural-verdadeiro-ou-falso/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/5-mitos-sobre-gs-glp-em-restaurantes-e-bares/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/5-mitos-sobre-gs-glp-em-restaurantes-e-bares/


GÁS GLP X ENERGIA ELÉTRICA
2.
quem leva a melhor?

Quem pensa em abrir um 
bar, restaurante, pizzaria 
ou padaria, ou pretende 
renovar os equipamentos, 
pode ter dúvidas entre 
equipamentos elétricos 
ou a gás GLP. O gasto com 
energia precisa ser muito 
bem pensado a fim de 
reduzir seus custos 
e otimizar sua operação.

A boa notícia é que 
o gás GLP PODE 
TE AJUDAR A 
MANTER AS CONTAS 
SEMPRE NO AZUL! 
Principalmente se 
os seus equipamentos 
a gás GLP, como fornos, 
chapa, fogões, fritadeiras 
e grelhas, forem 
mais modernos.

1. CONSUMO

2. FORNECIMENTO

3. MANUTENÇÃO

OS EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS TÊM ALTO CUSTO 
DE INSTALAÇÃO, pois requerem 
uma rede com potência energética 
mais elevada. A manutenção 
é cara devido às constantes 
trocas de resistência.  
A qualidade do gás GLP e as 
condições de abastecimento 
da Ultragaz tornam essa relação 
muito mais vantajosa.

Em todo o Brasil, AS CIDADES 
AINDA ESTÃO SUJEITAS 
A PANES DE LUZ POR CONTA 
DE PROBLEMAS 
DE INFRAESTRUTURA. 
Soluções para questões burocráticas 
e de manutenção da rede elétrica 
podem ser demoradas ou ficar 
aquém do desejado com as 
concessionárias estaduais de energia.

O GÁS GLP TAMBÉM TEM MENOS PROBLEMAS 
DE MANUTENÇÃO, MAIOR RESPALDO COMERCIAL 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA. Assim, sobram 
mais recursos para investir na gestão do seu negócio e nos produtos 
que você oferece. De quebra, você também se poupa de surpresas 
desagradáveis, que podem tornar a sua vida mais difícil.

$$$$$



LEIA MAIS:
Infográfico sobre
Lenha X Gás

Para responder a este dilema, convidamos 
alguns especialistas de respeito.  Quem 
começa é o Luiz Torre, proprietário da 
Luigi Pizzas, em São Paulo. Ele faz parte 
do time de 100% de empresários 
satisfeitos com a mudança do forno 
a lenha para o forno a gás GLP, de acordo 
com pesquisa encomendada pela 
Ultragaz para o Instituto Ginger, em 2016.

O empresário Luiz Torre está há 12 anos 
à frente da Luigi Pizzas, um delivery 
no bairro de Pinheiros, em São Paulo. 
Ele começou a ter problemas com a 
fumaça de sua chaminé em 2016, quando 
um novo prédio residencial instalou-se 
bem ao lado de sua loja. Um dos vizinhos 
fez uma denúncia na prefeitura.

Pesquisando os filtros necessários 
para fazer a adequação requerida, 
Luiz se deparou com preços altos e 
com o risco da implicância com a fumaça 
continuar entre a vizinhança. A saída 
encontrada foi migrar para um forno 
de esteira a gás GLP, com todo o respaldo 
da Ultragaz no abastecimento.

LUIZ TORRE,  
sócio da Luigi Pizzas 

“A lenha não faz parte 
do tempero da pizza. 
Ela só provê o calor da 
pizza. Isso eu tenho 
de forma muito mais 
precisa com o gás.”

O resultado foi menos cansaço e mais 
produtividade de seu pizzaiolo, que 
agora se dedica exclusivamente ao 
preparo das redondas. “O forno aquece 
em 10 minutos, as pizzas saem perfeitas 
e uniformes. Meu funcionário trabalha 
mais feliz”, afirma. Eles desenvolveram 
até uma nova massa juntos e estão 
recebendo elogios dos clientes.

GÁS GLP X LENHA
3.
quem vence o duelo da pizza?

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/infografico_lenha_gas_pizzarias?_ga=2.132653129.630041665.1513786548-1298765713.1501770479
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/infografico_lenha_gas_pizzarias?_ga=2.132653129.630041665.1513786548-1298765713.1501770479


a lenha dá mais sabor à pizza?

A resposta é não! 
Segundo um 

teste cego realizado 
pelo Instituto Mauá 

utilizando a mão de obra 
do mesmo pizzaiolo, com 

os mesmos ingredientes, 
e servindo os mesmos 

sabores, a maioria dos 
participantes não soube 

identificar a diferença 
entre pizzas assadas no forno 

a lenha ou no forno a gás GLP.   

A LENHA DÁ MAIS 
SABOR ÀS PIZZAS?

Consumidores não percebem 
a diferença entre as pizzas 

assadas em fornos 
a lenha ou a gás.

TESTE CEGO

LEIA MAIS:
Dicas de preparo de uma boa 
pizza no forno a gás, com 
Adenilson Pizzaiolo

Conheça as pizzarias que 
optaram pelo gás GLP Ultragaz

Segundo Adilson Barbosa, do Instituto Conpizza,
 O QUE FAZ A DIFERENÇA NÃO É O ENERGÉTICO, MAS A 

QUALIDADE DOS INGREDIENTES E O TALENTO DO PIZZAIOLO.

 “Depois que comprei 
um forno a gás, as 
pessoas continuaram 
atravessando a rua 
atrás do aroma das 
nossas pizzas. O cheiro 
que atrai é o de comida 
boa, não o da lenha”.

 “Eu uso a mesma receita 
de pizza há mais de 20 anos, 
desde quando trabalhava 
com forno a lenha. A única 
coisa que mudei quando 
comprei meu forno a gás 
foi colocar esse pouquinho 
a mais de açúcar para garantir 
que a massa fique mais 
douradinha, mais bonita.”

Adenilson Pizzaiolo, dono 
da Pizzaria do Pizza, em 

Mongaguá, e criador do canal 
sobre pizzas mais visto do 

YouTube no Brasil, também é 
partidário do gás GLP.  
Ele aposta em bordas 

recheadas que são pequenas 
obras de arte e numa massa 

de pizza perfeita para se 
diferenciar da concorrência. 

LUIZ TORRE,  
sócio da Luigi Pizzas

3.
GÁS GLP X LENHA

http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/dicas-pizzaiolo-pizza-no-forno-gas/
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/dicas-pizzaiolo-pizza-no-forno-gas/
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/dicas-pizzaiolo-pizza-no-forno-gas/
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/conheca-pizzarias-que-usam-gas-glp/
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/conheca-pizzarias-que-usam-gas-glp/
https://www.youtube.com/user/adenilsonsb1
https://www.youtube.com/user/adenilsonsb1
https://www.youtube.com/user/adenilsonsb1


INSTALAÇÃO DE GÁS GLP
4.

1. ONDE INSTALAR O GÁS GLP?
Durante a visita técnica gratuita da Ultragaz,  que você pode 
solicitar a qualquer momento, um consultor de vendas fará 
uma simulação da instalação da central de gás na planta do 
seu imóvel, já considerando seus equipamentos.

Questões como adequação do 
espaço, interferência na planta ou 
na fachada e obediência às normas 
técnicas são sempre consideradas. 
Existem muitas possibilidades e 
somente um profissional habilitado 
pode te oferecer a melhor opção.

GUIA DE 
INSTALAÇÃO
DE GÁS PARA 
PADARIAS

BAIXE algumas opções 
de instalação 
são os fundos, 
a lateral ou a 
frente do imóvel

tubulações 
seguras, 
aparentes 
ou não

A instalação do gás GLP segue as 
normas de segurança do Corpo 
de Bombeiros de cada estado e da 
Associação Nacional de Normas 
Técnicas (ABNT). 
Ela é de total responsabilidade da 
empresa fornecedora.

A empresa  designará um 
profissional habilitado e 
registrado no órgão de classe. 
Este profissional emitirá uma ART 

– Anotação de Responsabilidade 
Técnica, tanto para a instalação 
da central de gás GLP quanto para 
o abastecimento. A equipe de 
instalação é treinada para todos 
os passos.  A correta implantação 
da central, da tubulação e dos 
reguladores de pressão  garante 
sua segurança e proporciona o 
melhor aproveitamento de gás 
GLP. Tudo isso sem desperdícios 
e com muita economia.

BAIXE EBOOK DE INSTALAÇÃO DE GLP EM PIZZARIAS

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/a_ebook_instalacao_glp_padarias_a
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/ab_ebook_glp_instalacao_pizzaria_ab?_ga=2.3292985.885943908.1524492217-1627366588.1523984054
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/ab_ebook_glp_instalacao_pizzaria_ab?_ga=2.3292985.885943908.1524492217-1627366588.1523984054


INSTALAÇÃO DE GÁS GLP
4.

A escolha dos melhores equipamentos a gás GLP e 
o posicionamento deles em sua cozinha são pontos 
importantes. Para saber mais sobre como aproveitar 
o melhor de seu espaço, oferecendo segurança à 
sua equipe e propiciando maior produtividade para 
a sua cozinha, veja nosso e-book exclusivo sobre 
arquitetura de cozinhas de bares e restaurantes! Ele 
inclui EXEMPLOS DE PROJETOS DESENHADOS 
PELO ARQUITETO ESPECIALIZADO EM FOOD 
SERVICE RODRIGO FERREIRA, DA BLANCOOK.  

2. EQUIPAMENTOS 

EBOOK DE 
ARQUITETURA 

PARA COZINHAS

BAIXE LEIA MAIS:
Normas para instalação 
de GLP em pizzarias

Segurança em Gás GLP: 
veja normas para bares 
e restaurantes

3. ABASTECIMENTO

GUIA DE FORNOS 
A GÁS GLP 
PARA PIZZARIAS

GUIA DE 
EQUIPAMENTOS
A GÁS GLP PARA 
PADARIAS

GUIA DE 
EQUIPAMENTOS
PARA BARES
E RESTAURANTES

CONHEÇA AS 
MELHORES CHAPAS 
A GÁS GLP PARA 
HAMBURGUERIAS

APROVEITE E CONFIRA ALGUNS DOS MELHORES EQUIPAMENTOS:

A partir desses cálculos, 
a Ultragaz estima o seu 
consumo mensal e passa 
a medi-lo constantemente, 
estabelecendo um prazo de 
abastecimento constante 
para que nunca falte gás.

O caminhão estaciona com segurança 
no local e os funcionários da empresa 
abastecem seus vasilhames obedecendo 
às normas de segurança. Eventuais  
trocas de vasilhame, bem como toda 
a manutenção, também são 
de responsabilidade da empresa.

h http://solucoes.ultragazempresas.com.br/guia_arquitetura_ideal_cozinha_bares_restaurantes_a
h http://solucoes.ultragazempresas.com.br/guia_arquitetura_ideal_cozinha_bares_restaurantes_a
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/normas-para-instalacao-de-gas-glp-em-pizzarias/
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/normas-para-instalacao-de-gas-glp-em-pizzarias/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/seguranca-em-gas-glp/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/seguranca-em-gas-glp/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/seguranca-em-gas-glp/
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/a_guia_equipamentos_padarias_a
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/guia_arquitetura_ideal_cozinha_bares_restaurantes_a


Fundado em 2002 com apenas uma unidade, 
a rede Boteco do Caranguejo, radicada em 
Salvador, acaba de abrir seu décimo ponto.  
Os bares abrem para o almoço e só fecham 
após o último cliente, já de madrugada. Filas 
na porta são comuns em todas as unidades. 
São mais de 10 mil clientes por mês, 6 mil 
caranguejos vendidos por semana. No Carnaval, 
o número de frequentadores é ainda maior 
devido à forte presença de turistas na cidade.

É aí que entra a Brasilgás, marca local da 
Ultragaz, que abastece todas as unidades 
desde o início das atividades. A qualidade 
da vazão do gás GLP e o abastecimento 
ininterrupto, com suporte técnico 100% 
qualificado, mantém a rede de bares 
produzindo com força total. Angelo Davi, sócio 
da rede, não abre mão desta parceria de respeito.  

“Trabalhamos juntos desde a inauguração 
do primeiro bar. Não temos como ficar 
sem gás durante o Carnaval, principal 
evento do ano na cidade. Precisamos 
garantir atendimento a milhares 
de turistas. Até hoje, sempre pudemos 
contar com o abastecimento da Brasilgás! 
Nunca ficamos na mão.”
ANGELO DAVI,  sócio rede Boteco do Caranguejo 

INSTALAÇÃO DE GÁS GLP
4.
estudo de caso

LEIA MAIS:
Verdadeiro ou falso: 
Gás Natural X Gás GLP

5 mitos sobre gás 
GLP em restaurantes

http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/gas-glp-x-gas-natural-verdadeiro-ou-falso/
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/gas-glp-x-gas-natural-verdadeiro-ou-falso/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/5-mitos-sobre-gs-glp-em-restaurantes-e-bares/
http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/5-mitos-sobre-gs-glp-em-restaurantes-e-bares/


VOCÊ MERECE O MELHOR GÁS GLP 
NO SEU ESTABELECIMENTO! Faça como 
o Angelo, o Manuel, o Luiz e o Adenilson. 
Solicite já sua visita técnica gratuita 
e conte com todo o respaldo técnico 
da Ultragaz para o seu negócio.

Até a próxima!

Um abraço,
Ultragaz/Brasilgás

GOSTOU DAS INFORMAÇÕES?

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA GRATUITA PARA SUA PIZZARIA

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA GRATUITA PARA SUA PADARIA

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA GRATUITA PARA SEU BAR E RESTAURANTE

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_pizzarias
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/ab_solicitacao_visita_padarias_ab
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_bares_restaurantes

