
A versat i l idade do Gás Liquefei to 
de Petróleo, o GLP, permite o 
planejamento de soluções 
customizadas em energia, auxiliando 
as usinas de asfalto no ganho de 
produtividade, controle de consumo    
e principalmente redução de custos.

Sua empresa 
mais competitiva.
Eficiência energética para
usinas de asfalto
produzir mais e melhor.

Alta potência térmica

Temperatura controlável

Transportável

Armazenável

Segura

Baixa emissão de poluentes

Preço competitivo

Sem custos extras de estrutura*

Tabela comparativa entre o 
GLP e outras fontes energéticas

Óleo 
BPF 1A

Óleo 
Diesel Lenha

Gás 
Natural

Energia 
ElétricaGLP

Compare os benefícios do GLP em relação às outras fontes energéticas.

Transportabilidade, alto poder energético e sua queima 
limpa tornam o GLP uma fonte de energia ideal para:

Pavimentação de estradas e rodovias

Movimentação de empilhadeiras

Processos de tratamento térmico

Eficiência na secagem de brita e areia

*Alguns custos indiretos como: energia elétrica para aquecimento do combustível, armazenagem, tubulações de transporte, bombas e resistência elétrica.



Conheça as soluções que 
temos para o seu negócio. 
Agende uma visita técnica. 0800 702 1200

Só uma das maiores 
distribuidoras de 
GLP do país tem 
soluções ideais 
para a sua empresa.

Somos a Nacional Gás. Todos os dias 

levamos uma energia flexível, eficiente 

e indispensável ao dia a dia de milhões 

de brasileiros, comércios e indústrias. 

Criamos soluções customizadas que 

geram maior eficiência energética, 

produtividade e redução de custos para 

empresas de todos os portes.

Alto padrão de qualidade, segurança e 
excelência operacional para a sua empresa.

Marca 
Uma das maiores distribuidoras 
de GLP do país.

Manutenção Preventiva 
Esforço constante para 
evitar falhas e interrupções.

Assistência Técnica 
Suporte disponível todo 
os dias, o dia inteiro.

Tradição 
Energia indispensável na vida dos 
brasileiros há mais de 60 anos.

Projetos Customizados 
Soluções dimensionadas sob 
medida para o seu negócio.

Abastecimentos Programados 
Previsibilidade e controle.

38 Filiais 
Atendimento em todo o país.

Conversão Energética 
Seu processo produtivo preparado 
para receber o GLP.

Grupo Edson Queiroz 
Empresa de um dos maiores 
grupos empresariais do Brasil.

nacionalgas.com.br
@sounacionalgas Nacional Gás


