
Principal componente é o 
metano (92%), que é um 
combustível fóssil, assim 
como o petróleo.

Composto por uma mistura 
de quatro hidrocarbonetos, 
principalmente propano e 
butano (80%). 

UNIDADE DE MEDIDA
1 kg de GLP = 1,26 m³ de GN

Medido em m³ Medido em quilo

PODER CALORÍFICO 

8.800 kcal/m 11.100 kcal/kg

São considerados equivalentes quanto ao poder calorífico.*

Em uma avaliação de desempenho dos dois energéticos em diferentes equipamentos no uso residencial, 
não foram verificadas diferenças significativas na potência.

* PCI (Poder Calorífico Inferior) a 20ºC e 1 atm

FONTE: ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

 GN x GLP
Uso em 

condomínios residenciais
Conheça as principais diferenças entre o gás natural 
(GN) e o gás liquefeito de petróleo (GLP) e compare os 
benefícios de cada um desses energéticos para uso 

em condomínios residenciais.

COMPOSIÇÃO

ARMAZENAMENTO

Oferecido por um ramal de 
gasoduto compartilhado.

Central de gás GLP exclusiva 
instalada na área comum 
dedicada ao condomínio.

ABASTECIMENTO

Reposição contínua e 
programada.

Abastecimento realizado via 
gasodutos. Cobertura ainda 
pequena, manutenções e 
ações externas na rede 
podem gerar interrupção no 
fornecimento.

DISTRIBUIÇÃO

Sua distribuição ocorre por meio 
de gasodutos, redes de tubula-
ções que levam o gás natural das 
fontes produtoras até os pontos 
de entrega aos distribuidores 
locais.

A ampliação da capilaridade do 
GN depende, portanto, do inves-
timento dessas concessões na 
construção de suas redes de dis-
tribuição.
 
A garantia de fornecimento está 
diretamente ligada à manutenção 
do duto e de acordos comerciais 
internacionais.

Atende 100% dos municípios brasilei-
ros. Como pode ser armazenado em 
vasilhames e transportado com segu-
rança em frota própria, possui maior 
capilaridade e facilidade no abasteci-
mento contínuo – o abastecimento 
de GLP é feito no local. A periodici
dade de abastecimento é programa-
da e determinada  conforme o 
volume consumido.

Como o gás encanado percorre 
um caminho interno, por 
dutos, é mais difícil detectar 
eventuais vazamentos.

As centrais são visíveis, construídas 
conforme normas estabelecidas 
pela ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e pelo Corpo de 
Bombeiros. A liberação do uso só é 
feita após rigorosa avaliação, testes, 
laudos e vistoria do Corpo de Bom-
beirosbeiros. O contrato de fornecimento 
contínuo prevê suporte em tempo 
integral e agenda de manutenção 
preventiva. Em casos de suspeita de 
vazamento, basta acionar a equipe 
emergencial 24h para verificação.

SEGURANÇA

... mas com o GLP, a detecção e a resolução em casos 
de vazamento é mais simples.

São considerados equivalentes em termos de segurança...

CONCORRÊNCIA

Há uma cobrança mensal 
fixa independentemente 
do consumo, que ocorre 
mesmo em casos em que 
não há consumo de gás.

Valor pago é proporcional ao 
consumido, sem taxa fixa 
referente ao fornecimento.

FORMAS DE COBRANÇA

Em geral, a distribuição de gás natural 
é feita separadamente por estado, a 
maioria por concessões estatais, o que 
reduz o poder de escolha e de 
negociação do consumidor.

O setor de GLP não depende de conces-
são do governo. Para atuar, as empre-
sas precisam cumprir as normas da 
ANP. O consumidor ganha ao poder 
fazer faz sua escolha com base em 
oferta, inovação e atendimento.
O custo de troca de fornecedor é baixo, 
o que amplia as possibilidades de es-
colha do consumidor.

REAJUSTE DE PREÇO
Também podem acontecer reajustes 
de preço várias vezes ao ano, e eles 
dependem de duas parcelas: a parcela 
valor do produto Petrobras e a parcela 
tributos, cobradas pelos estados (ICMS) 
e pela União (CIDE2, PIS/PASEP3 e 
Cofins4). Em 2019, foram vários os 
reajustereajustes, a maioria redução.

Reajustes podem acontecer várias 
vezes ao ano; em 2019, foram dois 
apenas no primeiro semestre. A título 
de comparação, é importante verificar 
o percentual acumulado (consideran-
do reduções e aumentos) ao final de 
um período de 12 meses, por exemplo, 
e não a frequência com que ocorre. 

Como a maioria dos fogões já sai de 
fábrica preparada para receber o GLP, o 
consumidor que optar por GN terá de 
submeter o equipamento a um 
processo de conversão.

A maioria dos fogões e cooktops a gás 
já sai de fábrica pronta para receber o 
GLP, o que dispensa a necessidade de 
ter de converter o equipamento.

CONVERSÃO DE 
EQUIPAMENTOS

PROCESSO DE QUEIMA

É padrão, não há como personali-
zar vazão e pressão conforme ne-
cessidades específicas de cada 
unidade condominial.

É possível personalizar a vazão e 
a pressão do GLP conforme a 
demanda de cada cliente.

Agendar agora!

Quer contratar o GLP em seu condomínio?
Solicite uma visita técnica gratuita da Ultragaz!

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios?_ga=2.9291381.1580175209.1579522135-567717977.1564321555

