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RESUMO 

 

 

O cenário energético brasileiro vem passando por constantes modificações 

durante os anos e inserido nesse aspecto, encontra-se o gás liquefeito de petróleo (GLP), 

importante matriz energética que supre de maneira bastante eficiente as necessidades, não 

só dos lares brasileiros, mas de grande parte dos demais segmentos presentes no país. 

Passando por constante evolução, o mercado de GLP é altamente relevante ao tratarmos 

do assunto referente à energia no Brasil. Serão então abordados diferentes aspectos que 

impactaram e/ou impactam direta e indiretamente a sua posição frente aos demais 

energéticos disponíveis no país, como sua inserção no cenário nacional, entraves à 

plenitude de seu desenvolvimento em determinados períodos, entre outros, além da 

determinação de projeções futuras. 
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ABSTRACT 

 

 

 The Brazilian energy scenario has been undergoing constant changes over the years 

and inserted in this respect, it is the liquefied petroleum gas (LPG), a leading energy 

matrix that supplies quite efficiently the needs not only of Brazilian homes, but high of 

the other segments in the country. Going through constant evolution, the LPG market is 

highly relevant to the subject of treat on energy in Brazil. Will then be discussed different 

aspects that impacted and/or impact directly and indirectly in front position to other 

energy available in the country, as their inclusion in the national scene, obstacles to the 

fulfillment of its development in certain periods, among others, and the determination of 

projections to future. 
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1. Introdução 

 

1.1 – Apresentação 

 

Profundamente difundido no cotidiano de grande parte dos lares brasileiros, o 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é sem sombra de dúvidas um dos mais importantes 

energéticos presentes no nosso país. Este derivado, adquirido através de complexos 

processos de refino, deixou de ser um elemento cuja aplicação encontra-se nos fogões e 

fornos da população. Sua versatilidade, associada a uma inúmera gama de benefícios 

provenientes de sua composição, permite que seu uso se torne imprescindível em uma 

série de processos de nosso dia-a-dia. 

Desde o início de sua utilização no Brasil, período que remonta ao século 

passado, a utilização do GLP vem passando por uma série de transformações que 

conferiram sua atual posição na matriz energética brasileira.  

Muito de seu sucesso, e talvez a maior parte dele, deve ser atribuída à capacidade 

de inovação e planejamento conferida à sua comercialização ao longo dos anos. Esta 

postura que aglutinou proatividade e visão sistêmica, por parte das empresas 

distribuidoras, propiciou sua adaptabilidade às exigências do mercado e corroboraram 

para a difusão dos benefícios advindos do uso desse energético. 

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta posição entre os maiores mercados mundiais 

deste derivado, possui 23 empresas que atuam como distribuidoras em território nacional 

e conta com significativa capilaridade promovida por aproximadamente 54 mil postos de 

revenda, que movimentam um faturamento anual da casa de R$ 22 bilhões e geram mais 

de 300 mil empregos. 
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1.2 – Objetivo 

 

Analisar a evolução do mercado de gás liquefeito de petróleo no país, apontando 

os principais indicadores que proporcionaram ao mesmo se posicionar frente às demais 

matrizes energéticas disponíveis no Brasil na atualidade. 

Contribuir como forma de incentivo à discussão da importância deste derivado 

na matriz energética brasileira, auxiliando na construção de um arcabouço teórico que 

venha a servir como apoio às análises futuras sobre o tema, permitindo ao leitor que este 

possa edificar e fortalecer sua compreensão acerca do assunto. 

 

1.3 – Motivação 

 

A principal motivação desse trabalho é elucidar os questionamentos que 

permeiam a evolução do mercado de GLP no Brasil, apresentando para tal uma série de 

fatores que solicitaram a sua adaptação às exigências que lhe foram apresentadas com o 

passar dos anos, além de demonstrar como variações do mesmo no mercado impactam 

diretamente na questão energética nacional. Outro fator importante para opção por este 

estudo é a indispensabilidade que se apresenta ao conhecimento da sua história para que 

possamos buscar projeções futuras a respeito do tema. 

 

1.4 – Metodologia 

 

Para cumprimento do objetivo deste trabalho, foi realizado um levantamento 

histórico da evolução do mercado brasileiro de GLP visando compreender, através de 

comparações, o impacto causado pelas ações do governo e das companhias distribuidoras 

e como essas ações influenciaram no atual panorama do mercado. Foi também analisada, 

através das tendências de consumo, uma projeção para o futuro do produto frente à matriz 

energética nacional. 
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2. Noções sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

 

O caminho percorrido pelo GLP para alcançar o consumidor final é bastante 

longo. Após a produção do petróleo cru ou gás natural, o GLP é obtido nas refinarias ou 

Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN’s) e é direcionado às companhias 

distribuidoras, onde é armazenado e transferido no estado líquido para o processo de 

envase em botijões, ou acondicionado em caminhões para distribuição a granel. 

A entrega dos botijões aos clientes residenciais se dá através dos revendedores, 

que atuam como parceiros comerciais das companhias distribuidoras. Os segmentos cujas 

demandas de gás são maiores são atendidos pelo abastecimento a granel. 

A figura 1 demonstra o fluxo de distribuição de GLP. 

Figura 1 – Fluxo de Distribuição do GLP 

Fonte: Adaptado Sindigás (2008) 
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2.1 Composição 

 

O GLP pode ser descrito como uma mistura de hidrocarbonetos composta por 

três e quatro átomos de carbono, podendo ser obtida utilizando alguns processos de refino 

do petróleo, como a destilação e o craqueamento dos hidrocarbonetos cujas frações são 

mais pesadas. Esses conjuntos de hidrocarbonetos obtidos – propano, propeno, butano e 

buteno – podem ainda apresentar-se isoladamente ou misturados entre si. A densidade 

média desse combustível no estado líquido é de 522 kg/m³ e seu poder calorífico é de 

11.300 kcal/kg. (ANP, 2004).  

Para alcançar uma composição ideal, necessita-se de uma proporção de 50% de 

propano e 50% de butano, entretanto é inevitável a existência de variações. Ao deparar-

se com uma proporção de propano superior à de butano, ter-se-á um GLP “rico”, com 

mais pressão e menos peso, porém, havendo a situação inversa, ou seja, uma proporção 

maior de butano, ter-se-á um GLP dito “pobre”, com mais peso e menos pressão. Essa 

característica, associada a variações de temperatura, contribuem para que em climas mais 

frios haja maior dificuldade de vaporização do gás. 

 

2.2 Obtenção 

 

Obtidos através de aperfeiçoados processos, como destilação e craqueamento 

catalítico, que envolvem vultosos investimentos, os derivados de petróleo compõem uma 

parcela considerável da matriz energética brasileira. Dentre tais derivados pode-se 

destacar o gás liquefeito de petróleo (GLP), amplamente difundido no cotidiano da 

população e comumente conhecido como Gás de Cozinha. 

Inicialmente, o petróleo bruto passa por um processo físico de separação 

denominado destilação, que visa vaporizar os compostos existentes no óleo que 

apresentam diferentes faixas de temperatura de ebulição. Sendo assim, este processo 

propicia o fracionamento desses compostos que coexistem na mistura e então é possível 

obter correntes de subprodutos em ordem crescente de densidade como gases 

combustíveis, GLP, gasolina, nafta, querosenes e óleos combustíveis, nos diversos níveis 

presentes na torre de destilação (Figura 2). 
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Outro importante processo empregado nas refinarias e cuja principal finalidade 

é a obtenção de GLP é o craqueamento catalítico, também conhecido como Fluid catalytic 

cracking (FCC), onde a carga (gasóleo proveniente da destilação a vácuo, e que seria 

utilizado como óleo combustível) entra em contato com um catalisador a uma temperatura 

elevada, ocorrendo a ruptura (cracking) das cadeias moleculares, dando origem a uma 

mistura de hidrocarbonetos que são posteriormente fracionados (PETROBRAS – 2012). 

Figura 2 – Processos de refino de Petróleo para obtenção de GLP 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Adaptado ANP (2015) 

 

Além do refino, existe uma segunda forma de obtenção do GLP que, em escala 

reduzida, acontece a partir do processamento do gás natural, por meio de unidades de 

processamento de gás natural (UPGN) (Ultragaz – 2015).  
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A figura 3 mostra as UPGN’s no Brasil. 

Figura 3 – Unidades de Refino e processamento de gás natural no Brasil 

Fonte: ANP (2014) 
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2.3 Características 

 

O GLP é inodoro e, por isso, por motivo de segurança, adiciona-se-lhe um 

composto à base de enxofre (mercapitana) ainda nas refinarias com o objetivo de produzir 

um cheiro peculiar perceptível quando há algum vazamento deste gás. Tal gás não 

apresenta efeitos corrosivos, poluentes e tóxicos, entretanto, além de ser capaz de gerar 

acidentes generalizados devido à sua rápida combustão, quando inalado em grande 

quantidade tem efeito anestésico. 

Outra característica, que o diferencia dos demais energéticos, é quanto ao seu 

poder calorífico, o que o torna uma fonte bastante econômica de obtenção de energia. Tal 

aspecto pode ser identificado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Poder calorífico das fontes energéticas 

Quantidade Combustível Poder Calorífico 

1 kg GLP 11.500 kcal 

1 kg Óleo Diesel 10.200 kcal 

1 kg Carvão 5.000 kcal 

1 kw Energia Elétrica 860 kcal 

1 m³ Gás de Rua 4.200 kcal 

1 m³ Gás Natural 9.400 kcal 

Fonte: Servgas (2015) 

 

Mesmo sendo mais pesado que o ar no estado gasoso (aproximadamente 1,76kg 

em relação ao ar), o GLP na forma líquida é mais leve que a água (Tabela 2), apresenta, 

portanto, a vantagem de ser facilmente envasamento, tornando viável seu manejo, 

facilitando assim as operações logísticas. 

Tabela 2 – Comparação de peso aproximado entre GLP e outros produtos 

Produto (1 litro) Peso 

Água 1.000 kg 

Butano 0,580 kg 

Propano 0,500 kg 

GLP 0,540 kg 

Fonte: www.bombeirosemergencia.com.br/glp.html¹ 

 

 

¹ Fonte: < http://www.bombeirosemergencia.com.br/glp.html/>. Acessado em: 11 de maio de 2016 
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2.4 Disponibilização no mercado 

Frente a sua viabilidade de distribuição, o GLP ficou comumente conhecido 

como gás de cozinha por ser comercializado em botijões, cuja aplicabilidade fica bastante 

clara nos fogões das residências. É inicialmente apresentado em forma líquida e torna-se 

gasoso à pressão atmosférica.  

O GLP pode ser transportado e armazenado em grandes recipientes (Figura 4). 

Com o objetivo de tornar mais versátil o uso do gás, as companhias distribuidoras 

disponibilizam diferentes tipos de recipientes, adequados aos mais diversos segmentos. 

Tais recipientes normalmente são nomeados segundo o peso de gás nele contido, em 

quilogramas (Exemplos: P-13 – 13kg, B-190 – 190kg). 

Figura 4 – Exemplos de recipientes de GLP 

Fonte: Ultragaz (2015) 

 

 

O consumidor final pode também adquirir o GLP pelo sistema de gás a granel 

(Figura 5), que consiste na acomodação de recipientes de grande capacidade que se 

mantêm fixos e cujas dimensões se adequam às necessidades de consumo, possibilitando 

que caminhões tanque, adaptados ao transporte do energético venham a reabastecê-los 

segundo programação logística da companhia de distribuição ou conforme a necessidade 

do cliente. Trata-se de um sistema que propicia agilidade e eficiência ao eliminar o tempo 

que se faria necessário à troca de recipientes, a interrupção do consumo durante a troca 

dos mesmos, além de permitir um maior acompanhamento do seu estoque. Para a perfeita 
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aplicabilidade desse sistema de abastecimento, faz-se necessário o dimensionamento e 

execução de um projeto de instalações que muitas vezes envolve a aplicação de estudos 

refinados que precisam estar adequados às normas vigentes na Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e dentro dos padrões estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros.  

Figura 5 – Abastecimento de tanque B-190 próprio para gás a granel 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado brasileconômico.ig.br² 

 

O gás dentro do recipiente encontra-se no estado líquido e no de vapor. No que 

diz respeito aos padrões definidos pelo Corpo de Bombeiros, do volume total do 

recipiente, 85% - no máximo - é de gás em fase líquida, e 15% - no mínimo - em fase de 

vapor (Figura 6). Isso constitui um espaço de segurança que evita uma pressão elevada 

dentro do recipiente. A fase líquida está sempre na parte inferior do botijão, em função 

disso, existe na parte superior do botijão uma válvula de segurança para saída de gás 

(Diretoria Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

de Janeiro – 2008). 

 

 

 

² Fonte: <http://brasileconômico.ig.br> . Acessado em: 28 de fevereiro de 2016 
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Figura 6 – Distribuição percentual das fases no botijão de gás 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro3 

 

2.5 Aplicações 

 

Apesar de o GLP ser amplamente difundido e adaptado a fins residenciais de 

cocção, o segmento de venda a granel propiciou a disseminação desse produto em uma 

enorme gama de processos, gerando grande eficiência e notória comodidade (Figura 7). 

São exemplos de suas principais aplicações: 

 

2.5.1 Agronegócio 

 

O GLP, quando comparado a outros combustíveis difundidos no Agronegócio, 

apresenta-se como uma excelente solução por propiciar características como: 

 Possuir queima limpa; 

 Substituir produtos químicos utilizados como defensivos agrícolas, pois evita a 

contaminação do solo e dos aquíferos subterrâneos, rios, lagos e mares; 

 Permitir uma produção mais natural; 

 Evitar a derrubada de matas e florestas nativas, substituindo com maior 

eficiência a lenha e o carvão vegetal; 

 Ser o energético que menos agride o meio ambiente; 

 

3 (Dretoria Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – 2008) 
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Pode, portanto, ser aplicado de maneira eficiente em: secagem de grãos, estufas, 

campânulas, flammer, oxicorte, torradores de grãos e no beneficiamento de frutas e 

vegetais. 

 

2.5.2 Indústria 

  

O GLP apresenta papel importante na indústria principalmente por emitir baixa 

taxa de poluentes e conseguir, por intermédio do seu alto poder calorífico produzir 

elevadas temperaturas, além de permitir que as mesmas sejam estáveis e controláveis. 

É por esse motivo que em países onde a cultura do uso do Gás LP está num 

estágio mais avançado do que no Brasil, o setor industrial é aquele onde essa fonte de 

energia possui o maior número de aplicações, sendo sua participação na matriz energética 

de cada indústria bastante expressiva (Sindigas – 2010). 

Sua aplicabilidade estende-se à: indústria de alimentos e bebidas, metalurgia, 

ponto de abastecimento remoto (solução para abastecimento de empilhadeiras). 

 

2.5.3 Comércio e serviços 

 

O Gás LP é a mais versátil forma de energia para a cocção de alimentos e para o 

aquecimento de água. Por este motivo, ele é o segundo energético mais utilizado pelo 

Setor Comercial do país (Sindigas – 2010).  

Nesse setor, pode-se utilizar o GLP em: bares, restaurantes e hotéis. 

 

2.5.4 Pavimentação 

 

Após várias análises e testes de campo, foi constatado que o Gás LP proporciona 

aumento na qualidade final da massa asfáltica, garantindo ainda menos interrupções na 

produção para manutenção dos equipamentos (SINICESP – 2013). 
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3 A História do GLP 

 

3.1 Surgimento para o mundo 

 

O químico alemão Herman Blau de Augsburg, que viveu entre 1871 e 1944, foi 

o pioneiro, responsável pela história do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Herman Blau 

dedicou-se à elaboração de um produto que continha pequenas frações de gasolina a 

diferentes gases. Esses gases sofreram modificações durante seus processos de produções 

realizados durante a obtenção de gás de iluminação a partir do petróleo (LPGA TIMES, 

1962) e ficaram conhecidos como Blau Gas. Ainda que a fórmula original do Blau Gas 

não correspondesse à fórmula dos gases utilizados atualmente, é possível afirmar que foi 

o início do que ficou conhecido por GLP. O Blau Gas passou a ser utilizado para cocção 

de alimentos, aquecimento e combustível para dirigíveis. O local de armazenagem em 

que o gás ficava, veio a causar diversos problemas em seu uso (LPGA TIMES, 1962). 

Tendo em vista que os custos de produção do gás eram altos, pois seu transporte e 

instalação eram onerosos, sua comercialização acabou sendo prejudicada. 

A criação do Blau Gas impulsionou pesquisadores e empreendedores a 

desenvolverem, tendo o gás como base, uma nova fonte energética. Através dos 

experimentos de Chester L. Kerr, Arthur N. Kerr e Walter Snelling, no ano de 1910, o 

GLP foi criado. Esses profissionais do campo de petróleo consolidaram-se como os 

fundadores da primeira empresa de GLP do mundo (LPGA TIMES, 1962). Arthur Kerr 

difundiu a ideia de condensação dos gases que se perdiam no processo de refino da 

gasolina, na refinaria Riverside Oil Co., onde ele atuava como diretor.  

Em 1911 foi preenchida uma solicitação de patente, por Snelling e Peterson, que 

cobria o primeiro método prático de obtenção de frações de GLP. No formulário de 

solicitação, foram colocadas todas as informações necessárias sobre o GLP, tais como 

seus elementos, temperatura, pressão e método de destilação. A lista de usos da patente 

mencionava: iluminação, cocção de alimentos, combustível para operar motores a gás, 

soldas, calefação, corte de metais e usos e cirurgia como anestésico (LPGA TIMES, 

1962).  
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O GLP foi se firmando como uma vantajosa fonte energética em relação ao 

petróleo e ao gás natural, além de contar com uma maior facilidade de disseminação de 

uso comercial. Seu uso doméstico estava designado, a priori, à iluminação e à cocção de 

alimentos, sendo que esta última foi implementada e difundida a partir do ano de 1912 

pelo americano John Gahring, em Waterfor, no Estado da Pensilvânia (Figura 7) (LPGA 

TIMES, 1962).  

Figura 7 – Primeira instalação de GLP realizada por John Garing em 1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LPGA TIMES (1962) 

 

Em 17 de Maio de 1912, a empresa American Gasol Co., fundada por Peterson, 

Snelling e os irmãos Kerrs, passou a comercializar o produto Gasol. Os Kerrs, Snelling e 

Peterson percorreram os Estados Unidos com o objetivo de ampliar a consolidar o 

mercado de GLP. Para cumprir tal objetivo, fundaram as empresas Rockgas, Products Co. 

e a Imperial Gas Co. A partir de 1919, o mercado do GLP se expandiu de grande modo, 

e por conta disso, diversas empresas surgiram para corresponder a grande procura, tais 

como Phillips Petroleum, Standard Oil e Shell. 

 

3.2 Chegada ao Brasil 

 

A introdução do GLP para uso doméstico, seja para cocção de alimentos em 

fogões (símbolos de status e modernidade da época), seja para aquecedores, exigia um 
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trabalho árduo que demandava novas estratégias em relação aos hábitos já consolidados 

dos consumidores. O Brasil foi um dos primeiros países a adotar o gás liquefeito de 

petróleo como combustível doméstico e com isso, enfrentou, em 1937, o desafio de se 

criarem estratégias de convencimento da população para que se adotassem novos hábitos. 

Em meados dos anos 30, o Brasil dispunha apenas de uma rede de abastecimento 

de gás encanado que somente atendia parte do público residente das duas grandes 

metrópoles da época, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Por não possuir refinarias que promovessem a produção de GLP, somente pôde-

se obter este produto, quando foram usados, como insumo, as sobras de gás propano 

destinado a abastecer como combustível os dirigíveis que realizavam viagens entre a 

América do Sul e Europa. As sobras passaram a ocorrer devido à proibição dos voos, em 

decorrência do incêndio, em 1937, do dirigível Zeppelin Hindenburg ao descer em 

Chicago (Figura 9), provocando pânico e mortes e encerrando a era dos dirigíveis 

(LIQUIGAS, 2015). 

Essa conjuntura permitiu ao austríaco Ernesto Igel utilizar todo este propano com 

fins comerciais para uso doméstico, fundando assim a Empresa Brasileira de Gaz a 

Domicílio Ltda, que se tornaria uma das maiores distribuidoras de gás liquefeito de 

petróleo do Brasil, a Cia Ultragaz (ULTRAGAZ, 2012). 

Figura 8 – Incêndio do dirigível Hindemburg 

Fonte: Fotosdomundo.com 
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4 A Evolução do Mercado Brasileiro de GLP 

 

4.1 Os anos 30 e 40 

 

A década de 1930 é considerada um marco na história da civilização brasileira, 

pois representa a transformação da sociedade para um modelo urbano-industrial, cujo 

principal objetivo era estabelecer de forma sólida os interesses voltados à industrialização 

nacional. Tal aspecto foi possível graças a toda uma reestruturação no âmbito político que 

tinha por objetivo consolidar o poder do Estado, retraindo assim os regionalismos 

existentes e enfraquecendo o poder das oligarquias rurais. 

O contexto político-econômico da época propiciou uma série de mudanças 

estruturais que contribuíram para a ascensão do mercado de gás da época. O crescimento 

das áreas urbanas e o fortalecimento das classes médias e dos setores burgueses-

industriais, garantiram à cidade uma identidade que até então não existia, removendo 

gradativamente sua dependência do campo, justificada até então pelo incontestável poder 

da oligarquia. 

O GLP encontrou nesse cenário uma enorme oportunidade, tendo em vista que 

os serviços de gás encanado presentes nas cidades eram defasados. 

Por volta de 1937 e com o objetivo de estimular o consumo de propano, 

adquirido nas cidades de Recife e Rio de Janeiro e provenientes dos estoques que seriam 

utilizados em dirigíveis, Ernesto Igel iniciou a comercialização de fogões adaptados aos 

botijões que poderiam ser comprados em sua empresa. Estima-se que por volta de 395 

famílias cariocas utilizavam o gás na época. 

Tendo findada a reserva do gás no Brasil, o produto passou então a ser 

importado, juntamente com os fogões que também não eram ainda de produção nacional.  

A Segunda Grande Guerra agiu como um empecilho ao desenvolvimento do 

mercado brasileiro de gás liquefeito de petróleo. Somente com o fim da guerra, as vendas 

de GLP começam a se expandir e, como resultado a esse crescimento, surge a segunda 

empresa dedicada ao fornecimento de gás no território brasileiro, a Esso-Gaz, em 1946. 

A construção dos primeiros terminais de armazenagem de gás do país remontam 

ao ano de 1949, quando a Ultragaz firma uma parceria com a Socony-Vacuum Oil 
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Company. Em função dessa parceria, foram construídos terminais em Santos (SP) e no 

Rio de Janeiro, para armazenar o produto que chegasse ao país. Essa estratégia 

possibilitou um aumento de aproximadamente 70 mil toneladas no mercado brasileiro, 

atingindo as 100 mil toneladas no final da década de 1940. 

 

4.2 – Os anos 50 e a criação da Petrobras 

 

No início da década de 1950 ocorrem mudanças marcantes no mercado de GLP. 

Tais mudanças iniciaram em 1950 com a inclusão do produto no regime estabelecido no 

Decreto 4.071, de 12 de maio de 1939, que regulamentou o abastecimento nacional de 

petróleo no País, passando o gás liquefeito de petróleo a estar sob o controle do Conselho 

Nacional de Petróleo (CNP), que era responsável por fiscalizar a comercialização e o 

transporte do mesmo. 

Já em 1953, o Presidente Getúlio Vargas sancionou a lei de criação da Petrobrás 

– Petróleo Brasileiro S/A, culminando com a movimentação e o ruído da campanha “O 

petróleo é nosso”. A Petrobrás passou então a ser a detentora do monopólio a sobre o 

processo produtivo que compreendia desde a lavra ao transporte do petróleo e derivados 

existentes no país. 

Em 1955, apesar de contar com a produção advinda das refinarias de Cubatão 

(SP) e Mataripe (BA), a produção conseguida até então ainda não conseguia suprir o 

consumo interno, tremendamente alto, especialmente nos centros urbanos, o que 

demandava garantir o suprimento através de importações que, apesar de serem 

controladas pela própria estatal, eram realizadas pelas empresas distribuidoras. Esse 

abastecimento oriundo de importações era, entretanto bastante problemático, pois 

apresentava uma série de dificuldades associadas à sua gestão, como os problemas de 

previsão de chegada das embarcações que eram constantemente desafiadas pelos 

obstáculos que se apresentavam durante seus longos trajetos. 

No ano de 1957 é então instituído o artigo 2º do Regimento do Conselho 

Nacional do Petróleo, que impõe uma série de normas à comercialização do gás 

engarrafado. Nele é descrito que o consumidor só pode estar vinculado a uma empresa 

distribuidora, na qual tinha obrigatoriedade de comprar o GLP. Estando devidamente 
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cadastrado, o consumidor possuía também uma série de direitos que deveriam ser 

rigidamente seguidos pelas empresas distribuidoras: 

 

[...] o consumidor tinha garantidos os serviços de entrega e de 

assistência técnica, o que acarretava uma perfeita identificação da 

empresa fornecedora do GLP e a sua consequente responsabilidade 

em caso de acidentes. A marca estampada no botijão era o 

verdadeiro e legítimo vínculo entre as partes. (DINAMARCO; 

PILLEGI, 1995, p.7). 

 

4.3 – Anos 60 e 70 

 

Já nos primeiros anos da década de 1960, a falência dos sistemas públicos de gás 

canalizado contribuiu para que a indústria de GLP passasse então a emergir como 

principal colaboradora à expansão das atividades empresariais que adentravam ao 

território nacional, principalmente a produção de veículos e aços, que demandavam 

significativa energia. 

Em 1962, as instalações industriais de GLP foram postas nas fábricas da 

Volkswagen e da General Motors, assim como em indústrias de vidros e alimentos. Nessa 

mesma época o gás liquefeito de petróleo passou a ser usado como propelente (spray), 

substituindo os agentes à base de CFC, prejudiciais ao ambiente (Sindigas, 2012). 

Em 1976, a partir da Resolução nº 13, o Governo iniciou uma intervenção de 

forma ativa no comércio de GLP, situação amplamente justificada pelo potencial aumento 

nas vendas do produto, instituindo assim regras relativas aos preços de compra e venda, 

unificação das embalagens, características das frotas, normas de segurança, 

abastecimento, etc. Essa resolução foi também a responsável por encerrar o vínculo do 

consumidor com a única fornecedora do gás que poderia ter. 

Chegando a 1978, o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) implementou a 

medida nº 12, que tornava, por obrigatoriedade, o uso do GLP somente para fins de 

cocção, processos de fabricação, laboratórios e empilhadeiras. 
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4.4 – Os conturbados anos 80 

 

Nos anos 80, com as dificuldades políticas e econômicas pelas quais passava o 

Brasil e pela política do governo, que via na compressão das tarifas públicas um modelo 

de dominar a inflação (Sindigás,2012), houve um profundo achatamento nos preços 

gerados pelo considerável subsídio governamental, que fez as empresas atravessarem 

uma situação bastante delicada, com queda vertiginosa de sua remuneração e impactos 

expressivos aos seus resultados. Com isso as empresas frearam os investimentos voltados 

ao setor e os salários dos funcionários caíram espantosamente. O setor tem nesses anos 

um período de congelamento no que tange à sua evolução. 

 

4.5 – Mudanças estruturais nos anos 90 

 

Em 1990, foi iniciado o processo de desregulamentação do setor, que 

possibilitou uma “suavização” dos impactos gerados com a Resolução nº13 e cujas 

propostas incluíam a desequalização dos preços do GLP e a desregulamentação dos 

preços dos serviços de distribuição. Em outubro do mesmo ano, com a portaria nº843 

instituída pelo antigo Ministério da Infraestrutura (MINFRA), uma série de medidas e 

procedimentos para a instalação de novas distribuidoras foram adotadas. 

Ao ser instituída esta portaria, o processo de abertura de novas empresas 

distribuidoras tornou-se mais propício por reduzir grande número de exigências 

administrativas. Além disso, houve a liberação das áreas de atuação no país, o que 

promoveu grande capilaridade. 

Estando a portaria nº 843 ainda em vigência, o mercado apresentou crescimento, 

porém tornaram-se cada vez mais evidentes os pontos negativos das novas leis concebidas 

para o setor. Ao exigirem menos do empresário, observou-se um aumento no número de 

empresas despreparadas a assumir as responsabilidades advindas da prática do GLP, 

principalmente no que tange à segurança. 

A fiscalização ineficiente gerou um aumento considerável no número de 

acidentes e a queda brusca da qualidade nos serviços. Para contornar tal impacto negativo, 
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foi criado, em 1996, o Código de auto-regulamentação que tinha como pilar a liberdade 

de preço, marca, qualidade e segurança. Começam então os processos de destroca dos 

cilindros entre as empresas e de requalificação de botijões. 

Antes da Lei nº 9.478 que ratifica o monopólio do Estado, implementada em 

1997, somente a Petrobras tinha a autorização para explorar e refinar o petróleo brasileiro, 

enquanto que as outras companhias somente poderiam atuar como vendedoras dos seus 

derivados. Esta Lei foi a responsável pelas criações de Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). 

Em 1998, através da instituição da Portaria MF/MME nº3, tem-se início o 

processo de abertura econômica no mercado de derivados de petróleo, o que promoveu 

uma estruturação na formação dos preços desses produtos que a partir do final daquele 

ano, passaram a oscilar mensalmente, tendo como base o mercado internacional. 

 

4.6 – O Século XXI na indústria do Gás LP 

 

 Sendo notória a essencialidade do GLP no país, caracterizada pelo crescimento 

cada vez maior do seu consumo, o CNPE e a ANP iniciaram a reconfiguração do mercado 

visando à regulação do setor e a assegurar o uso do GLP por toda a população. 

Em 2001, ocorreu uma movimentação de liberação de preços, o que acabou por 

desregulamentar o produto. Este evento ocorreu em paralelo com um período de aumento 

do dólar e do preço do barril de petróleo. Essa sucessão de eventos contribuiu para uma 

onda contínua de reajustes no mercado interno, que refletiu de maneira amplamente 

negativa para o consumidor no que diz respeito ao preço do produto. 

Com a resolução do CNPE em 2002, encerraram-se os subsídios do preço do 

GLP, com isso ocorreu um aumento no preço do produto na refinaria, sendo repassado ao 

consumidor final, o que associado à crise cambial fez com que o preço de ponta passasse 

de R$15,00 para R$30,00. A consequência deste brusco aumento foi a baixa na demanda 

do produto entre os anos de 2001 à 2003. 
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Em 2005, com a demanda de Gás LP ainda em queda, a ANP estabeleceu a 

Resolução 15 que regulava o setor de distribuição do produto, que ainda tinha seu uso 

restrito (Sindigas, 2012). Em 2011, continuou a retomada do setor, com a redução em 

53% do número de revendas de Gás LP informais.  

Em 2014 bateu-se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando 

a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída 

sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas. (Sindigas, 2016) 

Pôde-se observar nos últimos anos, um crescimento no consumo associado 

diretamente ao crescimento vegetativo da população. Um destaque para o consumo a 

granel que coopera de maneira bastante significativa com essa evolução. O Gráfico 1 

ilustra tal evolução. 

Gráfico 1 – Evolução no consumo de GLP 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANP4 
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5. O Panorama do Refino Brasileiro na Atualidade 

 

5.1 – Refino do Petróleo 

 

No ano de 2014, o Brasil passou a contar com 17 refinarias, cuja capacidade de 

processamento era de 2,4 milhões de barris/dia, o que representava uma variação positiva 

de 6,8% se comparada ao ano anterior. O fator de utilização das refinarias no ano era de 

94,3%. Com o objetivo de atender às necessidades de consumo interno, este fator foi 

mantido em níveis elevados, o que contribuiria para evitar acréscimo de importações de 

derivados. 

Seguindo a tendência dos últimos anos, a maior parte do petróleo importado 

processado nas refinarias brasileiras era originária da África: 253 mil barris/dia, 

correspondente a 66,7% do petróleo importado processado. Houve um acréscimo de 11,1 

mil barris/dia (4,6%) no volume de petróleo desse continente processado no Brasil, com 

destaque para o aumento do óleo originário de Angola e Nigéria, e o decréscimo do óleo 

da Argélia. O petróleo nigeriano continuou sendo o de maior volume processado nas 

refinarias brasileiras: 218,9 mil barris/dia, equivalente a 57,7% do petróleo importado 

processado. (Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo 2015 – ANP). 

O Gráfico 2 demonstra a distribuição da capacidade de processamento e o 

volume de óleo processado nas refinarias brasileiras. 

 



34 

 

 

Gráfico 2 - Volume de petróleo refinado e capacidade de refino, por refinarias 

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo 2015 – ANP 

 

 

5.2 – Processamento de Gás Natural e Importação de Derivados 

 

Em 2014, o gás natural foi processado em 15 polos produtores, alcançando um 

volume total de 20 bilhões de m³. Na comparação com 2013, o processamento de gás 

natural registrou crescimento de 7,1%. Como resultado, os polos produziram pouco mais 

de 2,6 milhões de m³ de GLP. O destaque foi para o polo de Urucu que foi o que mais 

produziu o gás (31,6% do total), seguido de Cacimbas (26,8%) (Fonte: Anuário 

Estatístico Brasileiro de Petróleo 2014 – ANP). 
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Tabela 3 – Volumes de gás natural processado e produção de gás natural seco, glp, c5+, 

etano e propano, segundo polos produtores – 2014 

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo 2015 – ANP 

 

Os derivados energéticos representaram em 2014, 61,4% do volume importado, 

totalizando 19,2 milhões de m³. Dentre os derivados energéticos, os importados em maior 

volume foram óleo diesel, gasolina A e GLP, representando, respectivamente, 36%, 7% 

e 12,4% da importação total. A maior alta em termos volumétricos foi a de óleo diesel, 

de 992 mil de m³. Os Estados Unidos foram o principal exportador de GLP (72,4%) para 

o Brasil (Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo 2015 – ANP). 

 

5.3 - Novas refinarias previstas  

 

Buscando projetar um futuro que contemple a operação de novas refinarias no 

país, buscou-se adotar algumas considerações do Plano Decenal de Expansão de Energia 

2024, que leva como base o Plano de Negócios e Gestão 2015-2019 da Petrobras onde 

pode-se vislumbrar um cenário em que se tenha o início de operação, no próximo decênio, 

do 2º trem da Refinaria General Abreu e Lima (RNEST) e do 1º trem do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).  

A Petrobras está finalizando a construção da RNEST no Complexo Industrial e 

Portuário de Suape, Ipojuca (PE), com capacidade nominal para processar 

aproximadamente 37 mil m3 /d (230 mil b/d) de petróleo, em dois trens iguais, formados 

por unidades de destilação atmosférica, coqueamento retardado, hidrotratamento de nafta 
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de coqueamento e de instáveis. A planta foi projetada para refinar óleos pesados 

(PETROBRAS, 2014b), produzindo GLP, nafta, óleo diesel, óleo combustível e coque. 

O 1º trem iniciou sua operação no final de 2014 (Plano Decenal de Expansão de Energia 

2024 – PDE). 

Também para fins de projeção, pode-se adotar a metodologia do PDE -2024, que 

assume a entrada de operação do 1º trem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ), em Itaboraí (RJ), no final de 2021. O 1º trem, com capacidade de 

aproximadamente 26 mil m³ /d (165 mil b/d), será composto de unidades de destilação 

atmosférica e a vácuo, coqueamento retardado, hidrocraqueamento catalítico, 

hidrotratamento de nafta de coqueamento e de instáveis, ofertando derivados de petróleo, 

tais como: GLP, nafta, QAV, óleo diesel e coque.  

 

5.4 - Balanço nacional de GLP 

 

Mediante a considerações anteriormente apresentadas, pode-se concluir que com 

o aumento da capacidade de refino, aliado ao acréscimo da produção das UPGNs, o Brasil 

passaria a experimentar excedentes deste derivado a partir de 2020 até o final do horizonte 

decenal, que devem atingir cerca de 6 mil m³ /d em 2024. 

 

Gráfico 3 – Balanço de GLP 

 

 

 

 

 

  

  

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2015) 
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6. Perspectivas Futuras  

 

6.1 – Quanto a novas tendências  

 

Tendo experimentado crescimento nos últimos anos, o mercado granel vem se 

consolidando cada vez mais no cenário nacional, e tende a alcançar cada vez mais adeptos 

com o passar dos anos, contribuindo ainda mais com a difusão do GLP no mercado. 

Desde que sanadas as problemáticas do refino nacional e alcançando uma curva 

de maturidade que supra nossas necessidades quanto ao energético, pode-se pensar em 

alguns outros aspectos cuja aplicabilidade do GLP pode se dar de maneira satisfatória. 

Um aspecto que poderia ser avaliado é quanto à utilização do GLP para fins 

automotivos, pois além de contribuir com à redução da poluição, por se tratar de um 

combustível que não emite resíduos corrosivos, poluentes e tóxicos, reduzir-se-iam as 

importações de óleo diesel, tão requisitado pelo país que possui sua logística amplamente 

voltada ao setor rodoviário. 

Sendo assim é imprescindível que sejam postos em prática todos os projetos 

relativos ao incremento de nossa produção de derivados, como a construção das refinarias 

previstas no país, para que sejamos capazes de suprir nossa própria demanda que vem 

sendo atendida através das importações, que reforçam nossa dependência externa e que 

vem aumentando com o passar dos anos  

 

6.2 – Quanto ao Consumo 

 

No Brasil, o setor residencial é o principal consumidor final. O consumo 

residencial de GLP é influenciado pela proporção de domicílios com uso preponderante 

de lenha e carvão vegetal, evolução do número de domicílios totais, número de domicílios 

com uso de GLP concomitantemente com o uso de lenha ou carvão vegetal, número de 

domicílios com consumo de gás natural e consumo específico de GLP por domicílio (uso 

exclusivo e não exclusivo).  
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Especificamente na indústria, a projeção da demanda por GLP foi feita levando 

em consideração, a participação do GLP no suprimento e distribuição regional do 

consumo e a evolução do nível de atividade. Por conta da substituição pelo gás natural, a 

participação do GLP na matriz energética dos demais setores reduziu.   

A tabela 24 mostra a projeção de demanda final de GLP por região para o período 

decenal, período em que se espera que este indicador salte de cerca de 14 milhões de m³ 

em 2014, para perto de 17 milhões de m³ em 2024. 

 

Tabela 4 – Demanda de GLP 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética 
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7 – Conclusão 

Entende-se que o trabalho cumpriu seu objetivo de informar e ratificar através 

da apresentação de dados, a representatividade do GLP dentre as fontes energéticas 

brasileiras.  

Pôde-se perceber que o conhecido gás de cozinha teve e tem sua utilização como 

ponto decisivo no desenvolvimento comercial, industrial e agropecuário do país. Em sua 

existência de aproximadamente 80 anos em território nacional, representou um elemento 

modificador na sociedade brasileira que experimentou uma evolução significativa após a 

sua chegada.  

Apesar de ser um combustível versátil e limpo cujo poder calorífico sobrepuja 

boa parte dos demais energéticos, o GLP ainda encontra em seu uso uma série de entraves 

ao alavancamento de seu consumo no Brasil. Um dos pontos principais, é a necessidade 

de importarmos uma parcela deste para consumo em nossos territórios 

O setor possui 7,1 milhões de toneladas comercializadas anualmente, 5,5 mil 

municípios abastecidos e 53 milhões de lares de lares supridos. 

Sendo assim, o país enfrenta a necessidade de desenvolver um parque de refino 

mais robusto para que possa vir a atender a demanda crescente do energético. Sem essas 

mudanças, a dependência brasileira tende a perdurar pelos próximos anos. 

Ao avaliarmos de forma mais específica, as estimativas demonstram que em um 

horizonte de 10 a 15 anos, a sua participação na matriz energética poderá chegar a 4,5%, 

consolidando-se ainda mais no mercado brasileiro. 

Possuindo um alcance mais extensivo do que os serviços de luz elétrica, 

telecomunicações e correios, o setor buscou atender às expectativas dos clientes com o 

passar dos anos, e mesmo não tendo alterações intrínsecas em sua matéria-prima, 

conseguiu se reinventar, elevando a sua qualidade no serviço prestado. Com isso, 

podemos, ratificar que a importância do GLP perdurará por longos anos. 
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