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aPresentação

para garantir uma concorrência saudável entre suas associadas, evitando qualquer 

prática anticompetitiva e contrária às leis de defesa da concorrência dos diversos 

países nela representados, que podem levar a severas punições, inclusive criminais, 

com aplicação de multas que podem chegar a ser milionárias e, até mesmo, resultar 

na prisão dos envolvidos. 

 Desse modo, como as associações são fóruns nos quais empresas concor-

rentes se reúnem para discutir assuntos de interesse da indústria, as diretrizes de 

Compliance garantem que os contatos sejam benéficos, positivos e apropriados ao 

adequado desenvolvimento do setor.

 Isto posto, importante consignar que o objetivo da AIGLP é o intercâmbio legí-

timo de conhecimentos entre agentes econômicos, associações e órgãos governa-

mentais relacionados ao segmento do Gás LP. Por meio desse intercâmbio, busca-se 

o desenvolvimento de temas como segurança, proteção ao meio ambiente, aplica-

ções do Gás LP, normalização e regulamentação, entre outros comuns à indústria. 

Por todo o exposto, é importante ter sempre em mente que um mercado livre, 

eficiente e de qualidade resulta em progresso, aumentando a geração de renda e 

de empregos, o que beneficia não só a economia, mas principalmente o consumi-

dor final, parte hipossuficiente de toda a cadeia e merecedor de grande atenção e 

cuidado diferenciado.

Diego Ciufici N. Alves

Diretor executivo da AIGLP

O Gás LP – compreendido como um produto limpo, transportável e de fácil 

armazenamento –, permite múltiplas utilizações, como, por exemplo, cozinhar 

alimentos e aquecer água e ambientes, sendo considerado extremamente versá-

til. Essa multifuncionalidade faz com que possa ser utilizado tanto em residências 

quanto no comércio, na indústria, na agricultura e no transporte.

Visto sua fácil transportabilidade, seja por terra ou por mar, o Gás LP está pre-

sente em todos os países da América Latina, chegando, inclusive, às mais remotas 

localidades do continente. Ademais, por atender aos mais diversos clientes, dos 

mais variados padrões e sem distinções de classes, é conhecido como garantidor 

do bem-estar social.

Devido ao alto nível de profissionalismo observado em toda a cadeia de dis-

tribuição, o Gás LP além de seguro, registra índices mínimos de acidentes. As ex-

ceções decorrem, normalmente, do inadequado manuseio do produto. Assim, a 

afirmação de que um botijão de gás não explode é totalmente verídica. Na realida-

de, quando um botijão é utilizado de maneira incorreta, sem observância às orien-

tações de segurança e, conjugado com seu confinamento em ambientes fechados 

ou sem ventilação natural, o meio em que ele se encontra poderá explodir, mas não 

o recipiente em si.

 Pelo exposto, pode-se afirmar que o Gás LP apresenta elevados índices de 

aprovação do consumidor final, nos mais diversos continentes. Inclusive, destaca-

se que o nível de reclamações registrado em órgãos de defesa do consumidor é 

extremamente baixo e, para os casos de insatisfação, o cliente tem livre escolha e 

acesso aos mais diversos fornecedores.

 Ponto que merece destaque é a ampla competitividade que existe entre os 

mais diversos distribuidores no mercado, configurando uma prática concorrencial 

saudável, beneficiando os consumidores e garantindo-lhes menores preços e alta 

qualidade.

Nesse contexto, a AIGLP, buscando garantir as melhores práticas institucionais, 

em respeito à concorrência e ao livre mercado, resolveu aprimorar, em observân-

cias às delimitações nacionais e internacionais, seu sistema de Compliance anticon-

correncial e anticorrupção. 

Assim, perante o histórico de investigações e a atenção que as autoridades de 

defesa da concorrência de diversos países dedicam ao setor de Gás LP, a AIGLP atua 
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introdução
A marca se define como nome, expressão, desenho ou símbolo, ou uma com-

binação desses elementos, que serve para identificar as mercadorias ou serviços de 

uma empresa e os distingue dos produtos e serviços dos concorrentes.

No setor de Gás LP, é necessário que a marca esteja estampada no corpo dos 

botijões, tanques e outras embalagens usadas na comercialização do produto. Essa 

é a única garantia existente da rastreabilidade, que visa especialmente à proteção 

do consumidor final. 

A marca indica ao consumidor a companhia que lhe garantirá o suporte neces-

sário para resolver qualquer problema que porventura ocorra em relação ao pro-

duto adquirido. Está intrinsicamente ligada à segurança do cliente. Um mundo sem 

marcas é um mundo sem escolhas, ineficiente e inseguro.

O Gás LP é um energético versátil, com alto poder calorífico e inflamável. Trata-

se de um produto eficiente e seguro quando armazenado, envasado e consumido 

de acordo com os critérios de segurança. O principal deles é que o manuseio e o 

armazenamento ocorram em ambiente aberto e ventilado.

A principal função do Gás LP é gerar calor de forma controlada nos queimadores 

dos equipamentos que o consomem. Quando fora de controle, o gás tem o poten-

cial de causar acidentes com danos graves à propriedade e à vida humana. Por isso, 

a cadeia de produção, armazenamento, envasamento, distribuição e consumo do 

Gás LP requer cuidados para a prevenção de acidentes.

Os controles existentes na legislação dos países da AIGLP atendem, e até mes-

mo excedem, os limites mínimos necessários para garantir a segurança da cadeia 

do Gás LP até a revenda. Isso se confirma pelo baixíssimo número de acidentes 

registrado em relação aos vários milhões de botijões utilizados para o consumo em 

residências. 

A educação do consumidor é fundamental para reduzir os acidentes, uma vez 

que a maior parte deles tem como causa o uso inadequado do Gás LP – produto 

que se constitui na melhor opção para quem necessita de energia térmica portátil.

A marca e a segurança são os dois grandes pilares que sustentam a cadeia de 

Gás LP, um energético versátil, seguro e admirado pelos consumidores.

Mesmo o Gás LP sendo um produto homogêneo, a marca associada a ele é 

fundamental para que o consumidor tenha liberdade de escolher, entre várias em-

presas, aquela que lhe proporciona o melhor serviço. Como seria entrar em um 

supermercado e comprar café ou cerveja sem qualquer referência ou informação 

trazida pelas marcas? Isso é inimaginável. Da mesma forma, seria absurda a venda 

de um automóvel da fabricante “A” que recebesse na loja a marca “B”.
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a importÂncia da marca 

Em produtos homogêneos, como o Gás LP, a marca é uma importante ferra-

menta de diferenciação para o consumidor que não seja um especialista no pro-

duto. Por isso, é tão necessário que se mantenham as ferramentas para que o con-

sumidor possa se proteger e eleger suas preferências, por meio de experiências 

positivas ou negativas, exercendo seu poder de aceitar ou rejeitar um determinado 

produto da marca “A” ou “B” na hora da compra. A marca é uma forma de municiar 

o consumidor com informações para a sua aquisição.

O papel da marca no comércio de Gás LP não é desprezível. Seria absurda a ven-

da de um veículo fabricado por uma empresa “A”, que na loja recebesse a marca “B”. 

Quem estaria validando esse produto? No caso do Gás LP, o tema é mais complexo, 

pois trata-se da tentativa leviana de usar embalagens vazias, no seu retorno, para 

marca

lesar o consumidor final e 

quebrar uma cadeia virtuosa 

que implica qualidade, garan-

tia, investimentos, segurança, 

longevidade da embalagem e 

uma centena de benefícios.

Voltando ao exemplo dos 

carros, havia, antes da primei-

ra metade dos anos 1990, o 

hábito de se vender nas ban-

cas de jornais distintivos de 

marcas famosas, como Mer-

cedes, Alfa-Romeo, Ferrari e Audi. Era muito comum, à época, que algumas pessoas 

trocassem as marcas de seus próprios carros. Tiravam, por exemplo, o símbolo da 

Volkswagen e colocavam o distintivo da marca da Audi; uma espécie de brincadeira, 

algo inconsequente e que não causava dano a ninguém, pois era visível que aquele 

veículo não era um Audi, e o Brasil importava então poucos carros.

 Dessa “caricatura de fraude” de marca, podemos concluir que esse consumidor 

fazia piada consigo mesmo sobre o desejo de ter acesso a produtos e serviços re-

presentados por algumas marcas pouco disponíveis no mercado nacional brasileiro. 

Esse fato ilustra de forma clara a força da marca. A marca é diferenciação, prestígio, 

experiências positivas, sinônimo de objeto de desejo e confiança – atributos que 

precisam ser conquistados e que servem de estímulo para grandes investimentos 

por parte das empresas e de reações positivas ou negativas dos consumidores.

Um mundo sem marcas é um mundo sem escolhas. Como seria entrar em um 

supermercado e comprar café ou cerveja sem qualquer referência ou informação 

trazidas pelas marcas? Simplesmente inimaginável.

Antes de iniciar a discussão sobre os benefícios que a “marca” traz ao consumi-

dor final, é importante definir seu conceito. Sendo assim, em observância ao dis-

posto no dicionário, marca se define como: “nome, expressão, desenho ou símbo-

lo, ou uma combinação desses elementos, que serve para identificar as mercadorias 

ou serviços de uma firma e os distingue dos produtos e serviços dos concorrentes”.

Sob outra perspectiva, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual conceitua 

marca como sendo: “...um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções prin-

cipais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, 

semelhantes ou afins de origem diversa.”

um mundo sem marcas 

é um mundo sem 

escoLhas
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a importÂncia da marca

A Lei de Propriedade Industrial – 9.279 de 1996 – define marca, em seu artigo 

123, sob o seguinte aspecto:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou servi-

ço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um 

produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notada-

mente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provin-

dos de membros de uma determinada entidade.

Oportuno ressaltar o que ocorreu na União Europeia, onde os estados mem-

bros compatibilizaram as legislações referentes às marcas. Ou seja, em toda União 

Europeia verifica-se que as marcas registradas definem-se, legalmente, da mesma 

forma. Nesse sentido, pertinente destacar o art. 2º, Diretiva nº 2008/95/CE do Par-

lamento Europeu e do Conselho, que pondera o que segue:

“Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, 

nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, nú-

meros, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais 

sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos 

de outras empresas.”

Dessa maneira, pode-se concluir que o conceito de marca, além de extenso, 

abrange diversos âmbitos; contudo, as definições acabam convergindo. Assim, para 

melhor visualização, é necessário um aprofundamento na definição do conceito, 

como explicitado abaixo na descrição dos valores da marca em diferentes inter-

pretações, que constam no Módulo 2 do Trademarks and Industrial Designs, do IP 

Panorama (ver figura ao lado “O ‘valor’ da marca segundo diferentes perspectivas”).1 

Como se pode verificar nessas definições, o conceito ou valor de marca torna-

se muito importante para estabelecer as relações de fidelidade entre o consumidor 

e o produto ou serviço ofertado, pois é por meio desse conceito que ele consegue 

premiar ou punir determinado produto e/ou serviço de acordo com as experiências 

vividas. 

Para elucidar ainda mais o tema, é importante destacar o conceito desenvolvido 

pelo Professor José Tavares de Araujo Jr.2 no paper O papel da Marca no setor de 

Gás LP:

“a marca no lado da demanda reduz assimetrias de informações no ato da com-

pra, e constitui uma referência para as decisões do consumidor, que poderá rever 

sua escala de preferências a cada transação. Do lado da oferta, ela funciona como 

um instrumento de competição entre firmas que procuram preservar suas posições 

de mercado através de investimentos em reputação e fidelização”. 

Novamente verifica-se que o conceito de marca está diretamente ligado à fide-

lização do cliente. Esta fidelização garante investimento contínuo na melhor pres-

tação de serviço, sendo o consumidor final o grande beneficiado.

Assim, podemos concluir que a marca se assemelha a um contrato. Isso porque 

ela diminui o risco que o consumidor corre ao adquirir o produto e, ainda, deixa 

DA PERSPECTIVA DO 
MARKETING OU 
DO CONSUMIDOR

A promessa e a 
entrega de 

uma experiência

DA PERSPECTIVA 
DO NEGÓCIO

A segurança de 
ganhos futuros

DA PERSPECTIVA 
LEGAL

Conceito 
derivado
da Propriedade 
Intelectual

o “valor” da marca segundo diferentes perspectivas

1. IP Panorama é uma plataforma e-learning colaborativa que explica a relevância e a impor-

tância da Propriedade Intelectual (IP) a partir de uma perspectiva de negócio. Projetado para 

ajudar as pessoas a utilizar IP em estratégia de negócios, foi criada por três organizações: a 

World Intellectual Property Organization (WIPO), o coreano Intellectual Property Office (KIPO) 

e Invenção Associação de Promoção da Coreia (KIPA). 2. Doutor em economia pela Universidade de Londres e sócio da Ecostrat Consultores.

marca
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transparente a proveniência do mesmo, num mercado em que muitas vezes há difi-

culdade na identificação da marca, haja vista a grande oferta de produtos muitas ve-

zes indistintos. Além disso,  facilita o reconhecimento do produto pelo consumidor, 

o que facilita sua fidelidade, e obriga ao detentor da marca investir na preservação

dessa fidelidade.

Em suma, a marca diferencia e valoriza tanto o produto quanto o indivíduo que 

a usa ou a consome. Ela ajuda a transmitir identidade para as pessoas, assim como 

salvaguarda seus direitos e atribui-lhes responsabilidades.

A mArCA No setor De Gás LP

Tendo em vista os conceitos acima apresentados, pode-se afirmar que se faz 

necessário que a marca da distribuidora esteja estampada no corpo dos botijões, 

tanques e outras embalagens usadas na comercialização do Gás LP, pois enten-

de-se que a marca estampada, somente estampada, em alto-relevo no corpo das 

embalagens e tancagens, é a única garantia existente de rastreabilidade, que visa 

especialmente a proteção do consumidor final. A marca nessas embalagens não 

deve ser sobreposta, soldada, colada, adesivada;  precisa fazer parte do corpo, deve 

ser modelada durante a construção da embalagem. 

Reforça-se ainda que a 

informalidade advinda do uso 

ilegal de embalagens de ter-

ceiros para comercialização 

de produtos não só fere as 

normas e leis de propriedade 

industrial de cada mercado, 

mas induz o consumidor ao 

erro, porque, em seu limitado 

conhecimento sobre o pro-

duto, ele pensa estar com-

prando um produto garanti-

do pela marca estampada em 

alto-relevo no corpo da em-

balagem, quando na verdade 

está comprando um produto 

“pirata”.  

O termo pirata pode pa-

recer forte, mas em qualquer 

outro mercado assim seriam 

identificados os produtos que tivessem origem na firma “B”, mas fossem comercia-

lizados em embalagens com as marcas da firma “A”. Além disso, o desrespeito às 

marcas cria um ambiente inseguro e desestimulante para a aplicação de políticas de 

controle de qualidade e segurança, tanto do ponto de vista privado como do ponto 

de vista do Estado. Abre-se uma vala, um abismo no qual o consumidor permanece 

desprotegido, adquirindo produtos na “confiança” de quem o entregar. Temos nes-

se caso o famoso: “La garantia soy yo”, ou seja, pirataria.

Ressalta-se ainda que é importante o estímulo a práticas já adotadas em al-

guns países ibero-americanos, nos quais as câmaras legislativas apoiam a defesa 

das marcas através da criação de marcos legais com esse objetivo. É uma medida 

para facilitar a defesa do consumidor final, que precisa ter garantido um produto de 

excelência quando adquire o Gás LP. Essa garantia somente existe quando é sabido 

quem vende e pode-se atribuir responsabilidades pelo bom ou mau serviço presta-

do à empresa que comercializou o produto.

A defesa da marca é um ícone importantíssimo para todos os setores, mas em 

especial para o setor de Gás LP, pois desse conceito deriva-se uma série de obri-

a importÂncia da marca
marca
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gações, definidas como sendo das distribuidoras/envasadoras. Entre elas pode-se 

destacar o programa de requalificação de cilindros de Gás LP, a manutenção desses 

equipamentos, o envasamento da quantidade correta de produto. Em um mercado 

em que a marca não é respeitada, uma empresa, mesmo que detentora de direi-

tos sobre algumas marcas, não encontra incentivo para investir em manutenção 

e requalificação dos cilindros que detêm sua marca, tendo em vista que esses são 

usados por diversas empresas, descomprometidas com as garantias a serem dadas.

Conclui-se então que o respeito à marca traz ao consumidor, além da garantia 

de um serviço excepcional, a garantia de uma embalagem que passou por todas 

as fases de manutenção e verificação, garantindo assim um vasilhame em perfeito 

estado de conservação em todo momento que o consumidor trocar de cilindro ou, 

no mínimo, a identificação e punição do responsável pela marca que tenha negli-

genciado sua manutenção, conforme normas vigentes em cada país.  

rAstreAbiLiDADe 

A marca é a única ferramenta que garante a rastreabilidade de obrigações ao 

longo da cadeia. 

Os recipientes de aço para transporte e armazenamento de Gás Liquefeito de 

Petróleo são construídos com base em normas de altos standards mundiais, tan-

to de qualidade quanto 

de tecnologia, e consti-

tuem-se em uma das em-

balagens mais seguras que 

podemos encontrar para 

transporte, acondiciona-

mento e uso de Gás LP. Há 

um número muito baixo 

de acidentes, e a esmaga-

dora maioria deles decorre 

de imperfeições nas insta-

lações ou do uso inapro-

priado pelo consumidor. Raros são os casos de incidentes que tenham comprovada 

motivação no próprio recipiente.

Os recipientes transportáveis são construídos com alto coeficiente de seguran-

ça e ensaiados rigorosamente em sua fabricação, incluindo testes destrutivos em 

amostras representativas dos lotes. Recebem a marca da distribuidora estampada 

em alto-relevo, que permite a sua rastreabilidade (impossível de ser removida, ou 

escondida, ou recoberta). Os recipientes possuem um espaço interno destinado 

para uma câmara de expansão, sendo ocupados apenas 85% da sua capacidade 

volumétrica total com o produto na fase líquida. Isso amplia a segurança no arma-

zenamento, transporte e uso das embalagens.

Os principais riscos no uso desse energético e de suas embalagens estão rela-

cionados à qualidade das instalações, aparatos usados como acessórios (válvulas, 

mangueiras, abraçadeiras etc.) e sobretudo ao local de instalação, seja do recipien-

te, condutores, mangueiras e equipamentos. O local precisa ter sempre uma venti-

lação mínima, para que um eventual escape de produto produza, no máximo, perda 

do energético, mas não o seu acúmulo. 

O uso de recipientes transportáveis para Gás LP, assim como de equipamentos 

(fogões, lareiras, churrasqueiras, fornos, maçaricos, aquecedores etc.), deve ser fei-

to em locais que ofereçam ventilação adequada, de forma que, em casos excepcio-

nais, onde o imponderável aconteça, o Gás LP que escape tenha como dissipar-se 

na natureza evitando seu acúmulo. Igualmente, os locais devem ser ventilados para 

que o eventual monóxido de carbono resultante da queima possa escapar, e o ar 

receber a adequada renovação de concentração de oxigênio, em um processo de 

renovação continuada.

a importÂncia da marca

os recipientes 

transportáveis são 

construídos com aLto 

coeficiente de seGurança 

marca
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Assim, pode-se dizer que a marca estampada em alto-relevo no recipiente per-

mite que, mesmo no caso dos mais sérios sinistros, possamos identificar a distribui-

dora responsável pela manutenção do recipiente e do Gás LP que nele foi comer-

cializado; a perícia será capaz de determinar o grau de responsabilidade do detentor 

dos direitos da marca sobre o incidente.

A LoNGeviDADe Do CiLiNDro – retorNáveL e reCiCLáveL

Com a adoção da marca, a longevidade dos cilindros aumenta muito, pois as 

distribuidoras passam a ter responsabilidade obrigatória de dar manutenção ordiná-

ria (testes de vazamento a cada enchimento), além da requalificação realizada nos 

termos da regulamentação (manutenção geral dos cilindros, testes hidrostáticos, 

conforme normas locais). 

Sabidamente, o mercado de Gás LP é, em todas as áreas de atuação da Associa-

ção Ibero-Americana da Gás Liquefeito de Petróleo (AIGLP), um mercado maduro. 

Os cilindros transportáveis e demais vasos de pressão constituem-se em alguns dos 

principais ativos do setor. A atividade e qualidade da entrega, logística e prestação 

de serviço são diferenciais importantíssimos. Qualquer empresa para ingressar no 

mercado de distribuição deve investir pesadamente em recipientes com suas mar-

cas estampadas em alto-relevo. É sobre esses recipientes que as empresas presta-

rão conta junto aos usuários. A aquisição desses ativos trará consigo a obrigação 

continuada de manutenção e preservação dos recipientes.  Cria-se um vínculo de 

círculo virtuoso: o distribuidor/envasador deve fidelizar seus clientes e buscar no 

mercado seus envases va-

zios para, dando garantias, 

colocá-los de volta.

Assim, é do interesse 

das distribuidoras/enva-

sadoras que os recipien-

tes durem o máximo. No 

círculo virtuoso, alongar a 

vida do cilindro é um bem 

para a Distribuidora, so-

mente alcançado com o 

tratamento adequado e a 

manutenção prudente. Do 

fato de ser um setor de ca-

pital intensivo para ingresso, nasce, com respeito à marca, o conceito de longevida-

de dos cilindros. Ganham todos – a distribuidora/envasadora, que menos sucateia 

recipientes, e a sociedade, que tem um ganho estupendo na logística reversa e no 

uso exaustivo e longo dos recipientes. O descartável não existe nesse setor, tudo é 

feito para durar.

Novamente, o consumidor ganha garantia em relação à segurança dos recipien-

tes, não só pela obrigação e rastreabilidade, mas pelo interesse de que eles durem 

muito.  

A LoGístiCA reversA

O conceito de logística reversa é bastante recente no meio logístico, e para 

diversos setores ainda precisam ser desenvolvidas complexas leis e normas para 

que fabricantes se responsabilizem por suas pilhas/baterias, pneus, embalagens 

plásticas, da fabricação até a distribuição. No entanto, o setor de Gás LP utiliza o 

conceito de logística reversa desde sempre. Isso se constitui na essência do setor. 

Os cilindros são muito seguros, muitas vezes chegam a custar mais de três a cinco 

vezes o valor do produto neles transportados. Assim, precisam ser usados diversas 

vezes. Há quem alegue que o aço fica indo e vindo. São os mesmos que aplaudem 

a reciclagem de latas de alumínio. 

a importÂncia da marca
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Uma lata de alumínio transporta em sua vida útil (em uma única viagem) uma 

pequena quantidade de líquido, mas a quantidade de energia gasta para transfor-

má-la em alumínio novamente é infinitamente superior à energia gasta para trans-

formar a sucata de cilindro em aço derretido para ser forjado em forma de pregos, 

vergalhões etc. Diferente das latinhas de alumínio, pelas quais tenho enorme apre-

ço, os cilindros, além de recicláveis, são retornáveis, transportando ao longo de sua 

vida milhares de vezes sua capacidade nominal. Nesse contexto, podemos definir 

logística reversa como sendo o processo de planejamento, implementação e con-

trole do fluxo de matérias-primas, estoque em processo e produtos acabados (e seu 

fluxo de informação) do ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo 

de recapturar valor ou realizar um descarte adequado. 

A figura abaixo ilustra o conceito de logística reversa aplicada diretamente ao 

setor de Gás LP.

Como se pode observar na figura, o cilindro de Gás LP sai da base de enchimento 

diretamente para o revendedor autorizado ou para o consumidor final. Quando o 

cilindro é vendido diretamente ao consumidor final, este deve entregar um cilindro 

vazio no ato da compra do cilindro cheio. O cilindro vazio, se for da marca da Distri-

buidora, vai retornar à base para ser reenchido, após passar pelos processos de veri-

ficação do seu estado. Caso passe nos testes, entra novamente na linha de produção 

para ser enchido e comercializado. Se o cilindro for de outra marca, é segregado para 

ser trocado por cilindros da marca da distribuidora com as demais distribuidoras do 

mercado. Esse processo é chamado de destroca e pode acontecer também em cen-

tros de destroca ou centros de compensação. O mesmo processo ocorre quando os 

cilindros são comercializados por um revendedor, mas nesse caso se adiciona mais 

um elo na supply chain: o revendedor, que cumpre importante papel na capilaridade 

necessária para um setor que se porta como um duto virtual de cilindros. 

A figura anterior ilustrou também a logística reversa dos centros de destroca 

ou centros de compensação. Lá, empresas concorrentes depositam cilindros de 

marcas distintas das suas e recuperam cilindros de suas marcas, criando uma conta 

corrente de crédito e débito com o sistema. Assim, empresas concorrentes ganham 

velocidade na destroca, e agilizam o processo e a garantia de que somente irão 

envasar e comercializar gás em cilindros de sua própria marca, sendo estritamente 

proibido o enchimento e comercialização de cilindros de outra marca, salvo exista 

um contrato de prestação de serviço para enchimento de terceiros entre as con-

correntes, mas, mesmo nesses casos, os contratos podem ser para envasamento, 

não para comercialização.

Os cilindros de Gás LP, quando não estão mais em condições de uso, são suca-

teados, mas essa sucata tem destino nobre, ou seja, são 100% reciclados, sendo o 

aço remanescente utilizado em diversas aplicações da indústria siderúrgica, princi-

palmente na construção civil. 

sistemA De troCA De CiLiNDros – mitos

Existem tipos diferentes de arranjos comerciais possíveis, e os mercados se 

adaptam de maneira diferente a eles. Uns definem que o consumidor deve se man-

ter comprador de uma única marca e, caso ele deseje trocar de marca em sua pró-

xima compra, deverá adquirir um novo cilindro da nova marca escolhida. 

Outros sistemas possibilitam que o consumidor possa trocar de marca a cada 

nova compra, obrigando o distribuidor a receber o cilindro vazio de outra marca do 

cliente e deixando um de sua marca. 

Não existe um conceito recomendado pela AIGLP, todos funcionam. Existem 

mercados muito maduros nos quais os revendedores e/ou distribuidores/envasa-

dores somente vendem cilindros quando logram encontrar no consumidor cilin-

a importÂncia da marca
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dros com suas marcas; jamais aceitam marcas de outras empresas. Nada impede 

que o consumidor faça ele mesmo a troca do cilindro vazio ou opte por ter cilindros 

de mais de uma marca.

No caso em que o revendedor, distribuidor/envasador sejam obrigados a re-

ceber cilindros de marcas diferentes, sempre vazios, devem efetuar a destroca o 

mais breve possível, após a transação comercial. Muitos alegam que este modelo se 

adapta melhor às necessidades do consumidor final, pois possibilita que ele escolha 

a marca que deseja utilizar a cada transação, não ficando obrigado a um único pro-

vedor. Uma espécie de portabilidade automática e desburocratizada. 

Para a AIGLP não existe modelo melhor ou pior. O que deve ser proibido é que 

a empresa detentora da marca “A” envase e comercialize Gás LP em cilindros de 

outra marca.

Para o consumidor, o importante é que ele tenha certeza de que, na compra, a 

identificação da marca estampada em alto-relevo no corpo do cilindro representa 

clara e inequivocamente as suas experiências e escolhas, não permitindo que seja 

enganado.

O modelo que permite a “destroca”, 

para ser viabilizado, precisa de um siste-

ma de intercâmbio de cilindros confiável 

e transparente entre as empresas con-

correntes. Aqui nascem teorias conspi-

ratórias de que fatos como: a empresa 

A está com meus cilindros; a empresa 

A está destruindo meus cilindros; meus 

cilindros estão sumindo do mercado; 

estou com pátio cheio de cilindros de 

marcas diferentes das minhas e nin-

guém tem de minha marca para trocar, 

etc. são resultado de má-fé, ou de abu-

so de poder de alguns agentes em detri-

mento dos outros.

É importante entender que, se a 

empresa A está cheia de cilindros da 

outra empresa, estão faltando para a 

empresa A cilindros de sua marca para 

encher, ou seja, não existe vantagem 

de uma em detrimento da 

outra. A verdade é que as 

empresas que trabalham 

com baixa fidelização te-

rão pior giro operacional, e 

somente a própria empre-

sa pode solucionar isso no 

seu mercado, oferecendo 

o conjunto de condições

que possa fidelizar seus 

clientes.

Ainda existe, para evitar essas afirmações tolas, a possibilidade de se criar um 

sistema de informação que seja claro e eficiente a todas as empresas, ou seja, é im-

portante que cada empresa saiba onde estão seus cilindros, estejam em seus pátios 

ou em pátios de terceiros (somente não se consegue monitorar quando estão nos 

clientes). A transparência nas informações é extremamente necessária, até crucial. 

E para tal é importante contar com um terceiro agente nessa cadeia, independente, 

que colecione diariamente, logo cedo, a abertura de todos os locais, de todos os 

distribuidores/envasadores e centros de destroca, e assim monitorar, just in time, 

onde estão os cilindros de todas as empresas. Todos os dias, na abertura das bases, 

as empresas enviam seus dados e logo recebem um mapa contendo informações 

de quantidade e capacidade volumétrica de outras marcas que cada empresa pos-

sui em seu pátio ou nos centros de destroca, possibilitando assim a troca entre as 

distribuidoras. 

Importante notar que muitos consideram os centros de destroca as peças-mes-

tre desse sistema. Na verdade, os centros de destroca são os modelos mais eficien-

tes em que existe grande concentração de marcas e volume de comércio, mas o 

mapeamento é a ferramenta sem a qual o sistema de destroca inexiste. O centro de 

destroca não é obrigatório, mas pode ser muito conveniente, economicamente, em 

determinados polos, devido ao volume de trocas realizado na região, desafogando 

os pátios das distribuidoras.

Quando o sistema de informação atua de maneira transparente e eficiente, co-

labora inclusive com o trabalho de fiscalização das autoridades competentes, que 

conseguem visualizar e corrigir algum movimento inadequado de determinado pla-

yer do mercado. Importante que o intercâmbio ocorra de maneira leal entre os 

distribuidores, evitando qualquer movimento anticompetitivo.

a importÂncia da marca
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o CoNsumiDor

Todo indivíduo que faz parte 

de um sistema democrático tem 

à sua disposição um conjunto de 

garantias que visam proteger os 

seus direitos fundamentais. Para 

elucidação, podemos destacar os 

seguintes: proteção à vida e à saú-

de; direito à informação acertada 

e transparente sobre os produtos 

e serviços, assim como segurança 

contra os riscos resultantes de prá-

ticas perigosas ou nocivas; prote-

ção contra publicidade enganosa e 

abusiva; reparação de danos; entre 

tantas outras.

A proteção ao consumidor exis-

te, tendo em vista a sua vulnerabilidade perante as relações de consumo, e é dever 

do Estado. Diante dessa fragilidade do consumidor, existe a necessidade, em pra-

ticamente todos os mercados que conhecemos, de uma regulação específica que 

tutele e dê tratamento especializado ao consumidor.

As normas que regulam as relações de consumo de cada país têm suas ca-

racterísticas próprias, mas sempre se concentram no mesmo objetivo, qual seja: a 

adequada e devida proteção do consumidor perante a aquisição de produtos ou 

quando na contratação de serviços etc.

Dessa maneira, além das legislações internas vigentes de cada país, também 

são norteadores da segurança e preservação dos direitos consumeristas as normas 

decorrentes de tratados ou mesmo convenções internacionais de que cada país 

seja signatário.

Portanto, em breve síntese, podemos determinar como consumidor stricto sen-

su toda pessoa física ou jurídica que seja destinatário final de produto ou serviço, 

ou seja, aquele que coloca fim na cadeia de produção. Nessa hipótese, temos um 

conceito de caráter econômico. 

Cumpre destacar que dentro das normas consumeristas há necessidade de 

consonância entre os interesses dos participantes da relação de consumo. Em 

outras palavras, apesar de o consumidor ser categorizado como hipossuficiente 

nas relações, os fornecedores de produtos ou serviços também devem ter seus 

direitos respeitados, visto o princípio da boa-fé que sempre deve nortear o rela-

cionamento para que haja razoabilidade e proporcionalidade no tratamento de 

ambos os sujeitos.

Isto posto, podemos indicar que, como regra geral, existem dois tipos de con-

sumidores de Gás LP: os grandes consumidores industriais e aqueles específicos da 

esfera doméstica. Em ambos os casos existe a pretensão de receber o produto Gás 

LP na qualidade e quantidade adquirida pela qual estão pagando.

Os consumidores têm, ainda, o direito de receber as devidas informações sobre 

o modo correto e seguro de utilização do Gás LP, assim como ter direcionamento

para os canais que possam esclarecer suas dúvidas e receber suas sugestões.

No entanto, para assegurar todos esses direitos, os consumidores também de-

vem observar algumas responsabilidades. Como exemplo, podemos citar a obri-

gação de cuidar do equipamento, assim como cumprir com as instruções relativas 

à sua operação e segurança, da mesma forma que só deve utilizar o Gás LP forne-

cido em embalagem lacrada pelo distribuidor/envasador que detém direito sobre 

a marca estampada em alto-relevo no cilindro de Gás LP. Os consumidores devem 

também manter sua instalação dentro das diretrizes de operação e segurança, 

ou contratar companhia distribuidora, fornecedora de Gás LP, para desempenhar 

essa tarefa.

Diante do exposto, é inequívoco afirmar que o consumidor tem na marca es-

tampada em alto-relevo um amparo insubstituível; e que qualquer tentativa de tro-

car isso por rótulos, lacres, adesivos soldados ou colados somente enfraquece a 

relação de consumo e funciona como oportunidade de escape de responsabilidade 

por parte do fornecedor. Este último poderá alegar desconhecer se o cilindro, mes-

mo de sua marca, foi envasado em suas instalações. Fica o consumidor sem direito 

de eleição e ganha o fornecedor um escapismo inaceitável, do ponto de vista do 

consumidor.

beNefíCios que A mArCA trAz Ao CoNsumiDor

O setor Gás LP é um serviço de utilidade pública, talvez um dos serviços de 

características mais homogêneas existentes. Em todos os países nos quais atua a 

AIGLP o serviço é prestado por empresas privadas, não sendo serviços concedidos, 

mas sim autorizados. Assim, podemos dizer que se trata de um serviço privado de 

utilidade pública. Notadamente, o serviço prestado pelos revendedores, distribuido-

res/envasadores atinge nível elevadíssimo. 

a importÂncia da marca
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Para o consumidor, a aquisição de Gás LP é percebida como complexa, pois ele 

não é engenheiro químico para entender de características físico-químicas do gás, 

não é engenheiro metalúrgico para entender especificidades técnicas de vaso de 

pressão, não é expert em metrologia legal, entre outras especificações técnicas ne-

cessárias a uma decisão precisa e perfeita. O consumidor faz um julgamento de va-

lor baseado na experiência vivida com a marca, transferindo a ela toda a responsa-

bilidade e conhecimento técnico. O consumidor confia na marca. Portanto a marca 

é vital para decisão da compra. A marca reduz o custo de pesquisa do consumidor, 

sendo ela praticamente o único elemento levado em conta para decidir a aquisição. 

A marca sinaliza ao consumidor uma associação da reputação, identidade, valores, 

princípios e integridade da companhia, e suas experiências positivas ou negativas o 

fazem persistir ou migrar entre as marcas oferecidas. 

Apesar do alto grau de concentração, característica típica de uma atividade eco-

nômica de alta intensidade de capital, a concorrência é fato no setor, e existe, ao 

contrário do que ocorre em serviços 

concedidos, como luz, água, tele-

fonia, garantias de monopólios. A 

concorrência cria uma possibilidade 

significativa de o consumidor migrar 

a cada compra, podendo optar, por 

vezes, entre marcas ou ainda entre 

revendedores de mesma marca ou 

marca diferente, o que aumenta 

muito o seu poder.

Indiscutivelmente, a marca é um 

tipo de contrato, ou seja, observa-

da a grande oferta de produtos ho-

mogêneos, somente a marca per-

mite que ele traga para si o poder 

de eleger suas preferências a cada 

compra.

Em mercados nos quais opta-se 

por “parques comuns”, ou seja, um 

grupo de cilindros que podem ser 

usados indiscriminadamente por 

qualquer distribuidor/envasador 

verifica-se que não se 

oportuniza identificação 

do produto ao consu-

midor, o qual não con-

segue verificar, de forma 

correta, os atributos que 

busca no produto. Aqui 

surgem oportunistas que 

afirmam que isso pode 

ser sanado com rótulos, 

lacres, cores de pintu-

ra de envases, adesivos, 

soldados ou colados, uma infinidade de armadilhas, pois nada mais seriam esses 

veículos do que caricaturas citadas acima, que recebem a marca que não são, que 

induzem o consumidor ao erro. O caso dos carros é realmente curioso, pois quem 

colocava a marca era o consumidor, quase em um grito, dizendo: “um dia quero 

um carro, mas um carro com estes atributos, e não os que a indústria nacional me 

entrega”. 

Assim, é importantíssimo que todos compreendam que os que exigem o direito 

de envasar cilindros de marcas das quais não detêm direito, para nelas comercializar 

seu Gás LP, mais do que evadir-se da obrigação de investir nos ativos necessários 

para participar no mercado, conspiram contra a sociedade e tiram a garantia do 

consumidor, e ainda infringem as normas consumeristas e os ditames internacio-

nais de respeito à marca, que dão às empresas o direito de exploração exclusiva da 

mesma. Podemos citar o famoso exemplo que discorre sobre a hipótese de produ-

tos em garrafas serem disponibilizados com a marca de seus concorrentes, o que 

não faz o menor sentido para os sujeitos envolvidos na relação comercial e menos 

ainda para a sociedade.

Nesse sentido, devemos citar o pontuado pelo renomado jurista brasileiro Can-

dido Rangel Dinamarco: “a marca, embasada na reputação, tem o condão de de-

sarmar o consumidor dos cuidados que ele costuma dispensar na escolha dos bens 

e produtos que adquire. Nesse passo, o respeito à marca traduz-se em respeito aos 

direitos do consumidor – e jamais em desrespeito a ele ou instrumento limitador 

de escolhas”.  

Ademais, como explicitado anteriormente, devemos ressaltar, mais uma vez, 

que a marca só traz benefícios, garantias e segurança ao consumidor. Isso porque, 

a importÂncia da marca
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com essa forma de identificação, há proteção quando o usuário do produto neces-

sita avocar direitos ou mesmo atribuir responsabilidades.

Desse modo, importante citar a doutrina de José Xavier Carvalho de Mendonça, 

que ensina que: 

“As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produ-

tos a circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço o benefício do 

crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem 

o público contra as fraudes, proporcionando-lhes prova de que recebe bem os

produtos e as mercadorias, que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos 

concorrentes sem escrúpulo e servem à higiene – ou à segurança – pública, à qual 

não podem ser indiferentes a providência dos produtos e o comércio das merca-

dorias destinadas ao consumo.”  

Em sequência, devemos ressaltar como um dos pilares da proteção ao consu-

midor, estabelecido na legislação brasileira, aqui tomada como referência focal, de 

relações de consumo, a boa-fé do fornecedor nessas relações.

Em outras palavras, isso quer dizer que o sujeito que consome e faz o devido 

pagamento tem o mesmo direito de conhecer todos os princípios do negócio jurí-

dico que pactua, com a vontade de negociar absolutamente livre de qualquer vício. 

Logo, há necessidade de conhecer o produto a ser adquirido, assim como suas 

qualidades e eventuais defeitos, o preço, o risco do negócio, suas condições de 

pagamento, responsabilidades do fornecedor e garantias oferecidas, como demais 

pontos, sob pena de considerar-se viciado o ato. 

O dever de informar é, portanto, inerente ao fornecedor de bens e serviços, e 

como destaca o especialista José de Brito Filomeno:

“...procurando bem informar o consumidor acerca das características dos pro-

dutos e serviços já colocados no mercado ou ainda os que serão aí colocados à 

disposição do público consumidor. É indispensável, por conseguinte, que haja uma 

ligação permanente ou um elo de comunicação constante entre fornecedores/

consumidores, para que esses últimos possam efetivamente ter acesso às informa-

ções sobre os produtos e serviços.”  

Por tudo que foi exposto, conclui-se que a marca tem função de conexão entre 

o produto e o fornecedor, visto que ela identifica e distingue, individualizando o for-

a importÂncia da marca

necedor na multidão de semelhantes, no universo de produtos homogêneos. Veri-

fica-se, portanto, que essa singularização é essencial e não é realizada tão somente 

pela proveniência do produto, mas pelo seu símbolo distintivo, seja um nome ou 

ícone, e no caso do GLP especificamente, se dá pela estampa em alto-relevo no 

corpo das embalagens.

GArANtiA De quALiDADe De serviço

Como linha geral, podemos indicar que qualidade representa conformidade 

quanto ao uso do produto ou serviço. Ou seja, configura-se a existência de quali-

dade de serviço quando os interesses e pretensões do consumidor são observados 

tendo em vista tanto os aspectos econômicos quanto aqueles de performance e 

segurança.

Assim, percebe-se que o termo qualidade, conceitualmente, tem como funda-

mento a relação com o que é mais adequado, e não necessariamente ao mais caro.

Quando tratamos do caso específico da indústria do petróleo, a atenção prin-

cipal acaba recaindo na qualidade dos equipamentos das unidades operacionais, e 

essa característica está intimamente ligada aos aspectos de segurança das pessoas, 

do meio ambiente e dos equipamentos.

marca
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Ademais, essas indústrias contam com um sistema de gestão da qualidade para 

aprimorar continuadamente os seus produtos, sempre objetivando o atendimento 

mais apropriado e satisfatório para seus clientes.

Por termos como regra geral que os consumidores esperam receber o produto 

Gás LP de forma rápida, apropriada e com desempenho eficiente e adequado, e em 

contrapartida, o fornecedor almeja receber o pagamento pelo produto comerciali-

zado, assim como a satisfação do seu cliente, é imperiosa a necessidade da marca 

no produto para que toda essa sistemática tenha funcionamento.

Isso porque, através da marca consegue-se garantir que o consumidor tenha 

meios de se manter fiel ao produto de determinada empresa, se produto efetiva-

mente atendeu suas expectativas. Além disso, com essa identificação, ele tem a 

oportunidade de poder recorrer ao seu fornecedor para buscar adequada assessoria 

e informação acerca do produto, assim como das suas funcionalidades. 

Dessa maneira, resta evidente que, quando um indivíduo adquire um produto, a 

qualidade interfere diretamente na sua boa ou má reputação. Deste modo, o valor 

atribuído à marca, seja positivo ou negativo, acaba sendo utilizado como um ates-

tado prévio de qualidade, formando um conceito para os demais consumidores.

Cumpre salientar que o pouco conhecimento do produto tem como conse-

quência consumidores incapazes de lidar com situações emergenciais. No caso do 

Gás LP, especificamente, a falta de informação ocasiona falta de responsabilidade 

em relação à manutenção das instalações de armazenamento, risco de incidentes, 

litígios e possíveis insatis-

fações com respeito ao 

uso do Gás LP.

Entretanto, esses fa-

tores podem ser contidos 

desde que o consumidor 

tenha conhecimento dos 

programas de educação 

existentes e, ainda, receba 

instruções claras acerca 

do armazenamento, ma-

nipulação e uso do Gás LP, 

com a participação da dis-

tribuidora e do revende-

dor, e aqui, mais uma vez, 

marca

fica evidente o papel da 

marca.

Por fim, cumpre 

destacar que outro fa-

tor que agrega qualida-

de na prestação do ser-

viço é quando a cadeia 

de distribuição resolve, 

no momento da entre-

ga do produto, prestar 

assessoria ao consu-

midor ou realizar de-

monstrações práticas, 

como será esclareci-

do a seguir. Tais ações 

aprimoram as relações 

comerciais com o con-

sumidor e fortalecem 

o vínculo deste com a

respectiva empresa.

GArANtiA De AssistêNCiA téCNiCA

Para assegurar que o produto seja entregue devidamente, utilizado com total se-

gurança e para atender da melhor maneira o consumidor, as empresas desenvolve-

ram a prestação permanente de assistência técnica. Essa possibilidade só é eficiente e 

prática pela existência da marca no produto. Isso porque é por meio da identificação 

da empresa que o consumidor consegue contatar serviços de assistência de forma 

adequada. Tais serviços normalmente podem ser desempenhados por contato pes-

soal do entregador com o cliente ou mesmo por meio das centrais de atendimento 

telefônico 0800. Como é usual, a assistência técnica pode ser prestada pelos distri-

buidores ou por sua rede de revendas e serve, mais uma vez, para ratificar a importân-

cia da marca nesse importante serviço que é a assistência técnica. 

Cumpre destacar que, no Brasil, as próprias embalagens de Gás LP já trazem nos 

seus rótulos instruções de segurança que devem ser observadas no momento da 

instalação, assim como identificação da assistência técnica respectiva para que o 

consumidor possa acioná-la quando necessário. 

o vaLor atribuído à 

marca, seja Positivo ou 

neGativo, acaba sendo 

utilizado como um atestado 

prévio de Qualidade

a importÂncia da marca
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ProPrieDADe Do CiLiNDro ou reCiPieNte

O debate sobre a propriedade do recipiente é  simplesmente irrelevante. Pouco 

importa a alegação se um revendedor ou distribuidor/envasador, ou mesmo um 

consumidor, tem a “posse” de um cilindro de outra marca, diferente das que ele 

possui direito de uso para comercializar. Essas pessoas físicas ou jurídicas não po-

dem reclamar, de forma alguma, o direito de uso desses cilindros que estejam em 

seu poder para envasar e comercializar gás. Isto atenta contra a propriedade indus-

trial e o direito de uso de marca e constitui um atentado contra os interesses do 

consumidor e da sociedade como um todo.

GArANtiA De resPoNsAbiLiDADe CiviL

A responsabilidade civil nasce para que o indivíduo que sofrer alguma lesão/

dano consiga retornar ao seu status quo anterior. Em outras palavras, serve para 

penalizar o causador do dano, instituindo um dever de indenizar a parte lesada na 

relação. 

Portanto, podemos partir do pressuposto de que, respeitada a titularidade da 

marca, fica configurada a garantia de responsabilização do distribuidor e do reven-

dedor de Gás LP caso ocorram acidentes, independentemente de dolo ou culpa do 

agente. 

Isto posto, resta clara a necessidade imperiosa da impressão em alto-relevo no 

botijão para que a identidade seja garantida e o consumidor possa exigir seus direi-

tos de maneira adequada.

Cumpre salientar que os fornecedores dos produtos são responsáveis, indepen-

dentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor. Para elucidar a ques-

tão, podemos citar alguns exemplos:

As emPresAs são resPoNsáveis

1. nos casos em que o produto ou o serviço apresentar vícios de quantidade,

referente a peso ou volume, sendo inferior às especificações das embalagens, rotu-

lagem ou mesmo quando constam mensagens publicitárias inadequadas;

2. quando os produtos ou serviços exibam vícios de qualidade, ou seja, quando

apresentarem características que lhe diminuam o valor ou os tornem impróprios 

para os fins a que se destinam;

3. defeitos decorrentes de fabricação;

4. por informações in-

suficientes ou inadequadas 

sobre sua utilização e riscos 

etc.

Entretanto, podemos en-

contrar alguns casos especí-

ficos de exclusão de respon-

sabilidade civil na legislação 

brasileira, como, por exem-

plo, quando o defeito no 

produto inexiste, ou quando 

há configuração de culpa 

exclusiva do consumidor ou 

de terceiros.

Por todo o exposto, fica 

evidente que a marca é efi-

caz para garantia dos direi-

tos básicos do consumidor, 

como saúde, segurança, liberdade e tantos outros. Além disso, é essencial para que 

se consiga atribuir responsabilidade civil por ser possível a identificação do agente 

provocador do dano.

CoNCLusões – Trade Off PArA soCieDADe

Podemos concluir que existe um grande trade off para a sociedade quando se 

respeita a propriedade industrial, principalmente no setor do Gás LP.

Podemos destacar o aumento exponencial da vida útil do cilindro, devido aos 

altos padrões de inspeção e manutenção aos quais são submetidos todas as vezes 

que eles retornam a uma base de engarrafamento. Consequentemente, o consu-

midor é beneficiado diretamente, pois passa a receber a cada transação comercial 

um produto em perfeito estado de conservação.

Outro ponto de destaque é a desoneração do Estado como agente fiscalizador, 

pois o consumidor final passa a exercer essa função. Uma vez que o consumidor 

conhece seus direitos, ele se torna involuntariamente um agente fiscalizador, pois 

recusa ou até mesmo denuncia às autoridades competentes um produto que con-

sidera não estar nos padrões de qualidade aceitável.

marca
a importÂncia da marca
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seGurança do Gás LP 
na cadeia de distribuição

seGurança

O Gás LP é composto basicamente dos hidrocarbonetos propano e butano, 

com três e quatro átomos de carbono, respectivamente. Sua versatilidade decorre 

da característica de liquefação à temperatura ambiente, sob pressão moderada. Isso 

permite armazenar grande quantidade de gás em recipientes relativamente peque-

nos. O gás volta a transformar-se em vapor, através do fenômeno de ebulição, no 

momento que o consumidor necessita, just in time. 

O gás na fase liquefeita se 

expande 270 vezes em vapor. 

A figura “Expansão de Gás LP” 

demonstra o volume de Gás 

LP – de um botijão de treze  

quilos – que se expande em 

vapor. 

O Gás LP economiza es-

paço na logística e nos locais 

de consumo, residências, res-

taurantes, indústrias e outros 

empreendimentos comerciais. 

Trata-se de um energético 

de alto poder calorífico, for-

necendo 11.500 quilocalorias 

para cada quilo de Gás LP. Tem 

alta temperatura de chama, 

aproximadamente 1.900 graus 

Celsius, o que lhe confere van-

tagens únicas em relação a 

energéticos concorrentes.

A inflamabilidade, quan-

do sob controle, proporcio-

na conforto em residências, 

indústrias, restaurantes e es-

tabelecimentos comerciais. 

Fora de controle, pode trazer 

graves consequências. Nesse 

aspecto, é preciso esclarecer a 

população sobre as condições 

mínimas para que um incêndio 

ocorra, tendo em vista a errô-

nea associação do gás LP com incêndios e explosões. Os limites de inflamabilidade 

determinam as circunstâncias em que o Gás LP se torna, de fato, perigoso.

As aulas de química ensinam que tudo o que queima o faz combinado com o 

oxigênio e na presença de fonte de ignição. A essa combinação dá-se o nome de 

expansão de gás lp

triângulo do fogo do gás lp
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triângulo do fogo. Porém, não é qualquer mistura de ar e Gás LP que, na presença 

de uma fonte de ignição, inicia o fogo. É necessário que a concentração mínima de 

gás no ambiente seja de 1,86%. As condições mínimas para haver fogo com Gás LP 

são demonstradas na figura “Triângulo do fogo do Gás LP”.

Como exemplo, para que a cozinha, que tem 20m³ de volume,1 se torne uma 

atmosfera inflamável, é necessário um vazamento de 694 gramas de Gás LP.2 Con-

siderando um vazamento de gás de cinco gramas por hora, seriam necessárias 138 

horas para que, na presença de uma fonte de ignição, a cozinha explodisse ou infla-

masse, ou seja, mais de cinco dias. Isso demonstra o nível de segurança do Gás LP.  

Porém, como não é possível saber o percentual somente pelo seu cheiro, torna-se 

necessário agir rapidamente para corrigir o vazamento assim que for percebida a 

presença do gás no ambiente, por meio do odor.

Quanto mais ventilado for o ambiente, menor a probabilidade de um incêndio 

ou explosão. 

Quando vaza no ambiente, o gás tende a se concentrar em áreas baixas, acumu-

lando-se em ralos, canaletas e caixas de gordura, por ter densidade de vapor duas 

vezes maior que o ar.

O Gás LP na fase liquefeita condensa partículas de água presente no ar, forman-

do uma nuvem branca quando vaza no ambiente. O vazamento na fase liquefeita se 

expande 270 vezes em vapor, imediatamente quando ocorre.

O produto é classificado pela ACGIH (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists) como asfixiante simples. Isso significa que a exposição a pe-

quena concentração de Gás LP, mesmo que por longos anos, não produz efeitos 

cumulativos prejudiciais à saúde. Porém, como retiram o oxigênio do ambiente, va-

zamentos em locais fechados com pessoas expostas ao ar rarefeito podem causar 

danos associados à falta de oxigênio. A prevenção da asfixia, mais uma vez, consiste 

em que o ambiente seja aberto e ventilado.

A embalagem do Gás LP (o recipiente) é fabricada em liga metálica de aço car-

bono, embora exista uma pequena participação de recipientes de liga plástica de 

composite. Além da sua função mais evidente, que é o armazenamento do Gás LP, 

os recipientes mantêm o produto sob pressão moderada para que possa permane-

cer liquefeito e economizar espaço.

No Brasil, os recipientes para Gás LP são classificados, de acordo com as normas 

brasileiras, como demonstrado na figura acima.

Os recipientes possuem dispositivos de segurança para evitar o BLEVE, sigla em 

inglês para explosão de vapor devido à expansão do líquido em ebulição, que ex-

pulsam o Gás LP em caso de aumento súbito de temperatura e/ou sobrepressão.

seGurança
segurança do gás lp na cadeia de distribuição

1. Desconsiderando o volume dos móveis e considerando que não tem ventilação.

2. Cálculo: 20m³ x 1,86% = 0,372m³ / 0,270 (taxa de expansão) = 1,37 litro x 0,504 (densidade) 

= 0,694 quilo = 694 gramas.

recipientes para gás lp

transportáveis

trocáveis

Botijões

p02 p05 p07 p08 p13 p20 p45 p90 p125 p190 t800 t1.600 t3.200 t8.500 t17.000 sup.

estacionários

cilindros

trocáveis 
ou 

aBastecidos 
no local
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Além da segurança propiciada por dispositivos de alívio de pressão, os recipien-

tes possuem resistência mecânica cinco vezes superior à pressão máxima de traba-

lho admissível (PMTA). Ou seja, para que o recipiente colapse é necessário aumentar 

a pressão em 500%, com os dispositivos de segurança funcionando. A probabilida-

de de um colapso é remota. Os recipientes de Gás LP são seguros.

A requalificação – que é o processo periódico de avaliação, recuperação e vali-

dação de um recipiente transportável de Gás LP, e que determina sua continuidade 

em serviço – foi iniciada em 1998 e reduziu o número de ocorrências com vaza-

mento de Gás LP em todo o Brasil. Os dados do gráfico acima mostram os números 

do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

A manutenção e inspeções dos recipientes estacionários de Gás LP são regidos 

pelo código ASME (American Society of Mechanical Engineers). No Brasil, o Minis-

tério do Trabalho e Emprego (MTE) regulamenta, por meio da Norma Regulamenta-

dora 13 (NR 13), caldeiras e vasos sob pressão. Essa norma prevê inspeções externa 

e interna do recipiente estacionário, em frequência que varia de acordo com a pres-

são e a capacidade volumétrica do recipiente.

PreveNção De iNCêNDios NA CADeiA Do Gás LP

A prevenção de incêndios se dá evitando que os três lados do triângulo do fogo 

estejam presentes no ambiente nas proporções ideais. O “Gráfico de concentração 

de Gás LP x distância”, que demonstra o resultado de ensaio feito por Wilbur Walls 

e publicado na NFPA (National Fire Protection Association) 58 comentada, serve 

como base para a determinação dos distanciamentos de segurança, inclusive na 

legislação brasileira. 

Por exemplo, fontes de ignição devem estar afastadas 3,0m do vazamento, por-

que a esta distância o vazamento já dispersou a ponto de sua concentração estar 

em 20% do Limite Inferior de Explosividade, nas condições do ensaio, com o risco 

reduzido a níveis toleráveis. Já o distanciamento para chama aberta de um fogão 

ou aquecedor, por exemplo, deve ser de 7,5m, pois a concentração de Gás LP nesta 

distância já dispersou totalmente.

Equipamentos elétricos energizados, embora gerem energia para dar ignição 

à mistura ideal Gás LP-Ar, podem estar presentes a distanciamento inferiores ao 

demonstrado no gráfico, desde que sejam específicos para atmosferas explosivas. 

O dimensionamento desses equipamentos deve seguir as diretrizes da tabela “Clas-

sificação de áreas em atmosfera explosiva”, a seguir.

A principal prevenção contra incêndios com Gás LP se dá evitando que a con-

centração de Gás LP em determinado ambiente alcance o limite inferior de explosi-

vidade, e isso é propiciado quando se tem um ambiente aberto e ventilado.

seGurança
segurança do gás lp na cadeia de distribuição

Com fogo Sem fogo

1995

860

5.650 5.494 5.282 5.109

4.214 3.969
3.599

2.955 2.855
2.200 2.108 2.270 2.553

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

866 886 848 834 750 722 665 633 711 641 656 487

ocorrências com gás lp no estado de são paulo 

gráfico de concentração de gás lp x distância

40%
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Distância da descarga de gás na fase liquefeita (m)

Fonte: Wilbur Walls – NFPA 58 comentada.
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seGurANçA Do Gás LP NA ProDução

Durante o refino do petróleo ou processamento do Gás Natural Bruto para pro-

dução de Gás LP, são realizados processos para garantir a segurança do produto. 

Entre os principais estão: pressão de vapor e odorização.

O controle da pressão de vapor no Gás LP é importante para evitar sobrepressão 

e eventual colapso de recipientes. De igual importância, e que colabora para isso, 

é o controle da quantidade de etano na mistura de Gás LP. Quanto mais etano em 

determinado Gás LP, maior será a pressão de vapor.

Os hidrocarbonetos que compõem o Gás LP não têm cheiro e não têm cor 

quando vazam em vapor. Por isso, seria perigoso colocar um produto inflamável 

para uso nas residências, comércios, indústrias e outros locais sem que o mesmo 

pudesse ser detectado em caso de vazamento. Como forma de evitar acidentes, é 

adicionado um outro produto, chamado enxofre mercaptídico ou etil mercaptana, 

em quantidade suficiente que possa ser detectado com, no mínimo, 20% do Limite 

Inferior de Explosividade. De acordo com estudos feitos e publicados pela Natio-

nal Fire Protection Association (NFPA), esse índice pode ser alcançado com uma 

proporção mínima de 23,75 mg/kg de etil mercaptana. Por questões ambientais, 

o limite máximo de odorante no Gás LP no Brasil é controlado e estabelecido em

140 mg/kg.

O etil mercaptana é um produto irritante, escolhido propositalmente por esta 

característica, para que vazamentos de Gás LP não venham a ser negligenciados. 

Ele reage com soda cáustica em processo de oxidação. Em outras palavras, a soda 

cáustica queima o enxofre. Esta característica é usada no processo de produção do 

Gás LP proveniente do petróleo em refinarias para reduzir a quantidade de enxofre 

no Gás LP em processo chamado MEROX, sigla para Mercaptan Oxidation, popular-

mente conhecido como lavagem de gases.

É muito comum ver nas bases de distribuidoras de Gás LP no Brasil recipientes 

transportáveis com sabão em barra colocados sobre e ao redor da válvula de consu-

mo. Por que será que o consumidor coloca sabão em barra em vazamentos de Gás 

LP? Bom, o principal componente do sabão em barra é a soda cáustica. Quando o 

consumidor coloca sabão em barra em vazamentos de Gás LP ele está fazendo uma 

nova lavagem de gases, retirando o etil mercaptana que foi adicionado como dispo-

sitivo de segurança para detecção do vazamento. Nesse caso, o Gás LP continuará 

seGurança
segurança do gás lp na cadeia de distribuição

classificação de áreas em atmosfera explosiva

Zona descrição

local onde a ocorrência de mistura 
inflamável/explosiva por gases ou vapores 
é contínua ou existe por longos períodos.

exemplo na cadeia do gás lp

Proximidades do enchimento de 
recipientes transportáveis.0

É um local onde a atmosfera explosiva 
está presente em forma ocasional e em 
condições normais de operação.

Proximidades da central de Gás LP 
abastecida no local.1

É um local onde a atmosfera explosiva 
está presente somente em condições 
anormais de operação e persiste somente 
por curtos períodos de tempo.

Proximidades da área de 
armazenamento de recipientes 
transportáveis de Gás LP.2
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vazando, de forma mais perigosa do que antes, porque ficou sem o odor, sem poder 

ser detectado. É importante ressaltar que espuma de sabão colocada sobre a válvula 

dos recipientes para facilitar a detecção de vazamentos não tem aquele efeito, pois 

o tempo de exposição é baixo, não retirando o odor do Gás LP.

Existem gases liquefeitos que propositalmente são desodorizados, para apli-

cações específicas como isqueiros e propelentes de aerossóis. Nesses casos, são 

necessários dispositivos de segurança adicionais, como detectores de gás instala-

dos no piso, tanto nas áreas de armazenamento, quanto nas áreas de utilização ou 

processamento.

seGurANçA Do Gás LP No ArmAzeNAmeNto em bAses

O armazenamento do Gás LP requer cuidados, uma vez que está sob pressão 

moderada em recipientes estacionários de alta capacidade.

O Gás LP está liquefeito dentro do recipiente e se expande quando submetido 

a aumento de temperatura. Por esse motivo, os recipientes de Gás LP podem ser 

enchidos, no máximo, até 85% de sua capacidade volumétrica, ficando os outros 

15% para eventual expansão da fase liquefeita. Um dos principais cuidados para res-

guardar a integridade dos recipientes é obedecer a esse limite máximo. O sobre-en-

chimento propicia a ocorrência de BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explo-

sion) – em tradução livre, explosão da fase vapor devido à expansão do líquido em 

ebulição. Esse fenômeno ocorre quando a fase liquefeita aquecida se expande 270 

vezes, transformando-se em vapor. Caso não haja espaço suficiente dentro do re-

cipiente, haverá o colapso da sua estrutura, projetando partes em todas as direções. 

A figura “Projeção de partes em caso de BLEVE” demonstra a estimativa de projeção 

de partes do recipiente em caso de colapso, demonstrando um alcance maior na 

direção das calotas do recipiente do que das suas laterais.

A prevenção do sobre-enchimento é realizada com equipamentos de medição 

calibrados, arqueação correta do recipiente, procedimentos de operação e, sobre-

tudo, pessoal adequadamente selecionado e qualificado.

A atividade de transferência de Gás LP requer muita atenção nos parâmetros de 

bombas, compressores, abertura e fechamento de válvulas, manômetros, varetas 

de medição, entre outros. Por isso há necessidade de se dar atenção especial às 

seGurança
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projeção de partes em caso de Bleve

Recipiente Estacionário de Gás LP

Área de projeção de partes do recipiente em caso de colapso

Fonte: Propane Emergencies, PERC
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seGurança
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pessoas que atuam nessa atividade. O primeiro cuidado é com o perfil para a fun-

ção. Pessoas introspectivas são apropriadas para a atividade, pois tendem a serem 

mais atentas. Testes de atenção concentrada no processo de seleção de pessoal 

para esses cargos são boas práticas. O segundo cuidado é na qualificação da equi-

pe. Seus integrantes devem conhecer profundamente as características do Gás LP, 

procedimentos de operação, riscos inerentes à atividade e sua prevenção, além de 

passarem por supervisão contínua.

Os recipientes estacionários devem passar por inspeção e ensaios para avaliar 

tanto a presença de corrosão capaz de reduzir sua resistência quanto a sua integri-

dade, bem como para calibrar os dispositivos de alívio de pressão.

A calibração e testes de funcionamento dos dispositivos de alívio de pressão, 

também conhecidos como válvulas de segurança, são recomendados pelo fabri-

cante, seguindo orientações do código ASME, pelo menos a cada cinco anos. A 

ASME é a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (American Society of 

Mechanical Engineers).

Adicionalmente, um 

risco importante a ser 

considerado é o colapso 

da tubulação conectada a 

um veículo de transporte 

de Gás LP a granel. A pre-

venção é feita com pro-

cedimentos adequados, 

como o uso de calços nas 

rodas dos veículos durante 

a transferência, bloqueios 

de ignição do veículo en-

quanto estiver com a tu-

bulação conectada e equi-

pamentos modernos que 

bloqueiam o gás em am-

bos os lados caso a tubu-

lação e o mangote sejam 

tracionados.

A instalação dos reci-

pientes estacionários em 

área aberta e ventilada propicia a dispersão de gás eventualmente vazado, evitando 

que a concentração alcance o limite inferior de explosividade.

seGurANçA Do Gás LP No eNvAsAmeNto em bAses

O envasamento de recipientes transportáveis de Gás LP, em geral, é realizado 

em equipamento giratório, com postos de enchimento alimentados por esteiras 

transportadoras e tubulação central de Gás LP. Esse equipamento é chamado de 

Carrossel. Por ser giratório, carrega-se facilmente com energia eletrostática através 

do atrito com o ar, além do atrito do Gás LP liquefeito com as paredes dos dutos 

que os carrega negativamente, gerando centelhas quando em contato com outras 

partes com cargas diferentes, podendo dar ignição a eventual Gás LP vazado. A 

prevenção consiste em ligar estas partes com material condutor para que a energia 

equalize entre elas, além de um bom sistema de aterramento. 

No aspecto de segurança para o consumidor, assim como no enchimento de 
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recipientes estacionários, o envasamento de recipientes transportáveis deve ser fei-

to com o limite máximo de 85% da sua capacidade volumétrica, para prevenção 

da explosão do recipiente, como explanado anteriormente. Equipamentos de alta 

precisão na medição de gases usados no enchimento previnem que os recipientes 

transportáveis cheguem ao consumidor com gás em excesso e apresentem risco. 

Controles manuais através da massa após o enchimento também são utilizados 

para prevenir estas ocorrências.

Após o enchimento, os recipientes passam por ensaios com equipamentos mo-

dernos de detecção de gases e/ou manuais para verificar sua estanqueidade, ou 

seja, se apresentam vazamentos.

Os recipientes com grandes vazamentos, facilmente detectáveis, são separados 

ainda na base da distribuidora. Os recipientes transportáveis com microvazamentos, 

que possuem vazão aproximada de 5 g/h, correspondem a 0,1% do total de reci-

pientes engarrafados no Brasil. Parte destes recipientes não chega ao consumidor 

final,  pois existe ainda tem um outro filtro, na revenda de Gás LP.

Durante o processo de enchimento e testes de vazamento, há presença de Gás 

LP no ambiente. Por isso, esse processo é realizado em ambiente aberto e ventilado, 

para evitar que a concentração alcance o limite inferior de explosividade.

seGurANçA No AbAsteCimeNto De CeNtrAis De Gás LP

Recipientes estacionários ou transportáveis abastecidos em Centrais de Gás LP 

são abastecidos nos estabelecimentos onde o Gás LP é consumido. Esse processo 

otimiza a logística, uma vez que nele não há o transporte de recipientes. O Gás LP 

é transportado para as centrais em caminhões-tanque, também chamados bobtails.

A manutenção dos distanciamentos de segurança baseado no gráfico do ensaio 

de vazamento de Gás LP apresentado no gráfico “Gráfico de concentração de Gás 

LP x distância” deste guia e, sobretudo, o ambiente aberto e ventilado, garantem a 

segurança do processo de abastecimento do Gás LP.

Os recipientes abastecidos no local possuem dispositivos que permitem saber 

a quantidade de Gás LP. O primeiro deles é o indicador de volume magnético, cuja 

função é permitir o acompanhamento do consumo e definir o ponto de reposição. 

O indicador não deve ser usado sozinho para controlar o enchimento, porque é 

composto de boia semelhante à de caixa d’água, engrenagem e sistema magnético. 

A probabilidade de algum desses componentes falhar é alta. 

Para controlar o enchimento, o dispositivo adequado é o indicador de nível máxi-

mo. Trata-se de um tubo instalado na altura do recipiente, equivalente a 85% da sua 

seGurança

instalações perigosas

segurança do gás lp na cadeia de distribuição
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capacidade volumétrica. Quando o Gás LP na fase liquefeita chega ao limite máximo, 

a fase liquefeita entra pelo indicador e uma nuvem branca é formada na área externa, 

informando que o abastecimento deve parar, pois o recipiente está cheio. 

Sempre que há abastecimento, é necessário abrir o detector de nível máximo. 

Isso implica dizer que vai vazar Gás LP vapor até que o recipiente esteja cheio. 

Não abrir o indicador de nível máximo durante o abastecimento pode causar so-

bre-enchimento no recipiente com risco de BLEVE, uma condição de risco grave 

e iminente. O impacto ambiental do vazamento durante o abastecimento é pouco 

relevante, uma vez que o GWP (Global Warming Potential – em tradução livre, Po-

tencial de Aquecimento Global)  do Gás LP é de 3 a 3,3 vezes o impacto do dióxido 

de carbono. Como referência, o Gás Natural tem GWP igual a 15 vezes o do CO2. 

Reduzir o impacto ambiental com o vazamento de Gás LP no indicador de nível 

máximo pode causar um impacto muito maior – a explosão do recipiente –, cujas 

consequências são muito mais graves.

seGurança

seGurANçA NA reveNDA De reCiPieNtes trANsPortáveis De Gás LP

No aspecto de segurança, a revenda de Gás LP é bem menos preocupante do 

que as demais fases da cadeia. Isso porque a revenda lida com o armazenamento de 

recipientes transportáveis envasados, não havendo operação de transvaso. Even-

tuais vazamentos só ocorrem em operação anormal, ou seja, quando um recipiente 

apresenta defeito. A vazão é de aproximadamente cinco gramas por hora. As avarias 

são substituídas pela distribuidora na oportunidade seguinte de comercialização.

Área de armazenamento em local aberto e ventilado bem como manutenção de 

distanciamento de segurança de fontes de ignição reduzem o risco de um incêndio 

a níveis insignificativos.

Os riscos mais relevantes nessa fase da cadeia decorrem do descumprimento da 

legislação, principalmente o transvaso de Gás LP e a revenda clandestina.

O transvaso na revenda lida com o Gás LP na fase liquefeita que se expande 

270 vezes em vapor; contudo, sem possuir requisitos de segurança e de combate a 

incêndio adequado para esta atividade. 

A revenda clandestina armazena e comercializa botijões de Gás LP sem cuidados 

de segurança, sem equipamentos de combate a incêndio, em locais fechados e sem 

ventilação, colocando em risco a população do entorno do armazenamento irregular.

Ambas as situações são proibidas pela legislação brasileira além de oferecer ris-

co para quem pratica e para a população do entorno.

seGurANçA Do Gás LP No CoNsumo em resiDêNCiAs

O Gás LP, amplamente utilizado em residências, é o energético principal para 

cocção de alimentos em 95% dos lares brasileiros.  Trata-se de um produto seguro, 

se guardadas as principais diretrizes de segurança.

O local ideal para a instalação 

do botijão de Gás é fora da 

residência, mais uma vez, em 

ambiente aberto e ventilado e 

distante de fontes de ignição. 

Porém, em muitas localidades, 

isso não é possível, seja por falta 

de espaço externo ou questões 

de segurança patrimonial. Nesses 

casos, o botijão pode ser 

instalado de forma segura na 

segurança do gás lp na cadeia de distribuição

O GÁS LP, AMPLAMENTE 

UTILIZADO EM RESIDÊNCIAS, É 

O ENERGÉTICO PRINCIPAL PARA 

COCÇÃO DE ALIMENTOS EM 

95% DOS LARES BRASILEIROS. 
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classificação de áreas em atmosfera explosiva

situação de risco

Cruzar a mangueira por trás do forno 
do fogão.

consequência

Derrete a mangueira e inicia um 
incêndio.

Botijão encostado no forno do fogão. Aciona o plugue fusível caso a 
temperatura do botijão alcance 70ºC, 
para evitar a explosão do botijão.

Botijão em local fechado, dentro de 
armário, por exemplo.

Colocar fogo embaixo do botijão, na 
tentativa de obter mais gás.

Deitar o botijão, na tentativa de 
obter mais gás.

Procurar vazamento utilizando 
chama.

Deixar as panelas no fogão com o 
queimador ligado e ausentar-se.

Eventual vazamento de gás do 
botijão torna o ambiente do armário 
uma atmosfera explosiva.

Aciona o plugue fusível caso a 
temperatura do botijão alcance 70ºC, 
para evitar a explosão do botijão.

Passa o Gás LP para a fase liquefeita, 
o que pode danificar o regulador e
a mangueira e ainda aumentar a 
chama do queimador do fogão.

Dá ignição ao Gás LP e iniciar um 
incêndio.

Todo o líquido das panelas evapora 
e os sólidos iniciam uma combustão, 
podendo atingir outras partes de fácil 
combustão na cozinha e iniciar um 
incêndio.

cozinha, próximo a portas, aberturas para área externa e áreas com boa circulação 

de ar. 

Reguladores e mangueiras, que fazem a ligação do botijão ao fogão, devem ser 

apropriados para gás e serem substituídos a cada cinco anos, contatos da sua 

fabricação.

O índice de botijões que chegam às residências com vazamento é baixo, da or-

dem de 0,1% do total, segundo dados das distribuidoras. Apesar disso, é 

fundamental fazer o teste de vazamento com água e sabão nas conexões do 

botijão, regula-dor, mangueira e fogão durante a instalação. Se bolhas se 

formarem, há vazamento. 

Considerando as demais fases da cadeia do Gás LP, essa é a etapa em que os 

acidentes ocorrem mais frequentemente, em sua maioria por situações de risco 

geradas pelo consumidor, contrariando as orientações de segurança. Os botijões 

comercializados no Brasil são acompanhados de volante informativo com orienta-

ções para uso seguro. As principais situações de risco no consumo de Gás LP em 

residências são descritas na abaixo.

seGurança
segurança do gás lp na cadeia de distribuição



Vamos ampliar o excepcional trabalho de comunicar nossos valores, e seguir a 

marca deixada por Jonathan Benchimol, que atuou com competência, ritmo e 

entusiasmo.

Quanto aos temas desta publicação chamo a atenção de que a AIGLP os olha sob a 

ótica da sociedade. Não miramos a marca como uma reserva de mercado, mas sim 

como uma garantia de que o consumidor possa eleger por suas experiências com 

qual trabalhar e com qual não trabalhar.

Eu vi de tudo em minha vida no mercado de Gás LP e posso afirmar: um mercado 

sem marca é um mercado que o Estado está condenado a arcar com um ambiente 

o qual ele não dá conta de alcançar e vigiar, deixando de lado a segurança e

abrindo caminho para fraudes em quantidade, qualidade e baixa manutenção.

Ricardo Tonietto
Presidente

ENCERRAMENTO
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