
Mitos e verdades sobre o 
uso de gás em condomínios

São muitas as dúvidas na hora de escolher o 
tipo de gás para o condomínio residencial, se 
gás natural (GN) ou GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo). Entre os pontos que contam nessa 
escolha, estão segurança, preço, qualidade, 
eficiência e impacto ambiental. Para ajudar a 
entender melhor as diferenças entre os dois 
eneenergéticos e acabar de vez com as 
informações equivocadas que acabam 
circulando no boca a boca, listamos a seguir 
algumas afirmações comuns sobre eles e 
indicamos quais são mitos e quais são 
verdades.

O cilindro de GLP é absolutamente seguro e 
não explode, isso porque a central onde ele é 
instalado no condomínio deve ser construída 
em área externa, ventilada, descoberta e pelo 
menos três metros distante de qualquer 
ignição, portas e janelas. 
AAntes de começar a usá-lo, é necessário fazer 
o teste de estanqueidade para garantir que 
não haja nenhuma hipótese de vazamento.

O cilindro 
de GLP 
explode.

Não existe comprovação científica de que um seja mais 
seguro que outro, já que ambos são inflamáveis. Os dois 
gases são seguros desde que instalados conforme 
determinam as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), do Corpo de Bombeiros e da 
empresa fornecedora de gás, o que inclui recomendações 
de uso e manutenção periódica. Para que qualquer 
vavazamento seja rapidamente notado, ambos são 
odorizados. O fato de manter o cilindro dentro das 
dependências do prédio é um ponto a favor do GLP, 
porque permite a rápida identificação e tomada de 
providências. Ele fica protegido de interferências 
externas. A estrutura do GN fica na rua e pode ser afetada 
em reparos realizados por outras concessionárias - de 
águaágua, luz e energia elétrica, por exemplo.

O gás 
encanado é 
mais seguro 
que o GLP.

Essa é mais uma “fake news” que circula por aí! O zelador do condomínio
é responsável apenas por acompanhar o abastecimento de GLP feito pela
empresa e equipe especializada de tempos em tempos. A operação é 
rápida e os funcionários do condomínio não manuseiam equipamentos 
ou mangueiras. Não há qualquer grau de periculosidade.

$
Condomínio que utiliza GLP tem que 
pagar por insalubridade e periculosidade 
ao porteiro ou zelador.

Não há envolvimento da prefeitura neste 
processo. A autorização para utilização do 
GLP em condomínios é dada pelo Corpo de 
Bombeiros, por meio do Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB). A empresa 
fornecedora de gás deve conhecer todas as 
normas da Associação Brasileira de Normas 
TécnicasTécnicas e do Corpo de Bombeiros para 
preparar e executar o projeto de instalação 
da central de gás condominial, fornecendo 
ao cliente o projeto da planta baixa e a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) 
assinada pelo engenheiro responsável. O 
síndico entregará os documentos ao Corpo 
de Bombeide Bombeiros quando for solicitar a vistoria.

É obrigatório 
pedir 
autorização na 
prefeitura para 
instalação do 
GLP.

Há leis municipais que determinam que o armazenamento de botijões em edificações deve 
ser feito em área externa destinada exclusivamente para essa finalidade (e não mais dentro 
das unidades, como acontecia antigamente, com o tradicional gás de cozinha.). No caso do 
abastecimento contínuo de GLP para condomínios, em que o gás corre para as unidades por 
meio de sistemas de encanamento específicos, a central de gás que receberá os cilindros 
também deve ser construída em área externa e de acordo com todas as normas de 
segurança de instalação e uso.

É proibido manter botijões de gás dentro do 
apartamento na cidade de São Paulo.

Não é possível afirmar que o gás natural é 
reajustado apenas uma vez por ano, porque 
depende das movimentações de mercado.  
ApenasApenas no primeiro semestre de 2019, para 
citar um exemplo, já haviam sido 
anunciados dois reajustes no preço do gás 
natural no Estado de São Paulo para 
clientes residenciais. Um deles em fevereiro 
(11,33%) e outro no fim de maio, que variou de 
16% a 27% conforme a quantidade utilizada 
por mêspor mês.

O gás natural só 
tem um aumento.

Ao contratar o GLP da Ultragaz o consumidor paga exatamente o que consome, sem taxa 
mínima de uso (diferente do GN, que cobra uma tarifa fixa mensal, independentemente da 
utilização), e também paga um dos valores mais baixos do mercado.

Com o GLP você só paga 
pelo que consome.

Sim. A imensa maioria dos fogões e cooktops a gás já sai de fábrica 
pronta para receber o GLP, sem a necessidade de adaptações. É o processo 
habitual de fabricação dos equipamentos, evitando dores de cabeça e 
custos adicionais para realizar a conversão dos eletrodomésticos.

A maioria dos eletrodomésticos já sai de 
fábrica pronta para receber o GLP.

A capilaridade do GLP é muito superior à do gás natural. 
O GLP está disponível e é ofertado em 100% das 
localidades brasileiras. O gás natural, por sua vez, está 
restrito aos grandes centros, sem alcance em localidades 
menores ou mais distantes. O fato de o abastecimento 
ser feito por gasodutos dificulta a ampliação da rede, 
porque há uma dependência de investimento em 
ininfraestrutura.

O GLP atende 100% do 
território nacional.

O rendimento de aparelhos a 
gás, principalmente em processos 
de baixa temperatura como os 
existentes em condomínios 
residenciais (fogões, fornos e 
aquecedores de água), é prati-
camecamente o mesmo com GLP e 
GN, Ou seja, não é correto 
afirmar que com o GLP se usa 
mais gás para atingir o mesmo 
rendimento.

Em termos de 
rendimento, GLP 
e GN são 
equivalentes.

A tecnologia utilizada para 
fornecimento do GLP permite o 
dimensionamento personalizado 
(vazão e pressão do gás) conforme a 
demanda do cliente.

O GLP apresenta 
maior regularidade 
da chama.

O conceito de modernidade não se aplica nesta comparação. Ambos são velhos conhecidos 
de todos nós! O que existe é uma diferença no fornecimento: um vem pela tubulação da rua, 
o outro, conseguimos ter um melhor controle de monitoramento e abastecimento já que a 
central de gás fica dentro do condomínio.

O GN é mais 
moderno, é a 
‘evolução’ do GLP.

É possível contar com o duplo 
fornecimento, desde que cada 
gás circule em uma tubulação 
separada e seja utilizado em 
equipamentos distintos. Não 
existe a possibilidade de um 
mesmo equipamento ser 
abastecidoabastecido pelos dois gases, 
como acontece no conceito dos 
carros flex.

Não pode haver 
instalação de GN 
e GLP no mesmo 
cliente para 
processos 
diferentes.

Esta é mais uma mentira que circula por aí. A escolha, neste caso, é 
sempre do condomínio. Ninguém pode impor ao condomínio a escolha 
por um determinado tipo de energético ou empresa fornecedora.

Ambos apresentam uma 
queima limpa e são originados 
de uma mesma fonte; a 
diferença está na etapa e no 
processo de refino. O “natural” 
do nome do GN é apenas uma 
marca registrada, a forma 
comecomercial de apresentar o gás de 
rua.

O GN é mais limpo 
para o meio 
ambiente.

O uso do GN é obrigatório nas regiões 
onde tem rede de distribuição.

Solicite uma visita técnica gratuita da Ultragaz. 

Quer contratar o 
gás GLP em seu condomínio?

Agendar Agora!

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios?_ga=2.154876027.2137063642.1575894721-567717977.1564321555

