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RESUMO 

 

 

O mercado de Gás Natural no Brasil apresenta um enorme potencial de crescimento, 

tendo em vista que no atual cenário, não se consome todo o gás produzido em jazidas 

como a de Urucu no estado do Amazonas. Uma forma de se potencializar o consumo 

contínuo deste recurso natural, levando sua aplicação até o consumidor final presente em 

edifícios residenciais e comerciais da capital manauara. Tendo em vista que este apresenta 

um custo menor em relação a outras formas de geração de energia. O cerne deste trabalho 

está em entender e aprimorar o dimensionamento de redes de gás natural, utilizando o 

software de dimensionamento da Companhia de Gás do estado de São Paulo (COMGÁS), 

bem como apresentar o estudo de caso do edifício Soberane Live + Work, avaliando seus 

parâmetros estruturais dentro do projeto de alimentação de rede de Gás Natural. Modelou-

se sua estrutura de prumadas coletivas, onde definiu-se o diâmetro final ideal a ser 

utilizado na vida real.  

 

Palavras-chave: Rede de Gás Natural; Instalações Prediais; Dimensionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The natural gas market in Brazil presents a huge potential for growth, considering that in the 

current scenario, all the gas produced in the Urucu deposits in the state of Amazonas is not 

consumed. A way to boost the continuous consumption of this natural resource, taking its 

application to the final consumer present in residential and commercial buildings of the capital of 

Manaus. Considering that this presents a lower cost in relation to other forms of energy 

generation. The core of this work is to understand and improve the design of natural gas networks 

using the sizing software of the Gas Company of the state of São Paulo (COMGÁS), as well as 

to present the case study of the Soberane Live + Work building, evaluating its structural 

parameters within the natural gas network design project. Their structure of collective plumes was 

modeled, where the ideal final diameter to be used in real life was defined. 

Keywords: Natural Gas Network; Building installations; Sizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Tabela de comprimentos verticais e horizontais dos tubos. ........................... 29 

Tabela 2: Tabela de conexões presentes na instalação do Soberante Live + Work. ...... 30 

Tabela 3: Tabela de comprimentos equivalentes para as conexões utilizáveis em uma 

rede de Gás Natural ........................................................................................................ 34 

Tabela 4: Tabela de comprimentos totais dos trechos da instalação da Rede de Gás 

Natural. ........................................................................................................................... 36 

Tabela 5: Levantamento das unidades consumidoras presentes no Soberane Live + Work. 

 ........................................................................................................................................ 37 

Tabela 6: Tabela com os fatores de simultaneidade adotados para cada trecho da rede de 

instalação de Gás Natural. .............................................................................................. 39 

Tabela 7: Tabela com os valores de Potência Adotada e a Vazão Adotada por trecho da 

Instalação de Gás Natural do Soberane Live + Work. ................................................... 40 

Tabela 8: Tabela dos valores de Velocidade de circulação interna de Gás Natural para 

cada trecho do Soberane Live + Work. .......................................................................... 41 

Tabela 9: Diâmetros internos da tubulação por trecho, calculados via software 

COMGÁS. ...................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Polo de Urucum. .............................................................................................. 9 

Figura 2 - Gasoduto Manaus – Coari – Urucum ............................................................ 10 

Figura 3 - Trecho do Gasoduto Manaus – Coari – Urucum ........................................... 10 

Figura 4 - Rede de Distribuição de Gás do Distrito Industrial de Manaus. .................... 12 

Figura 5 - Rede de distribuição recém instalada na cidade de Manaus. ......................... 14 

Figura 6 - Ilustração de uma tipologia com regulador de estágio único, medição 

individual em área comum e distribuição por prumadas individuais.. ........................... 23 

Figura 7 - Ilustração de uma tipologia com reguladores de 1º e 2º estágio, medição 

individual em área comum e distribuição por prumadas individuais. ............................ 24 

Figura 8 - Ilustração de uma tipologia com regulador de estágio único, distribuição por 

prumadas coletivas e medição individual nos andares. .................................................. 25 

Figura 9 - Ilustração de Shaft de gás .............................................................................. 26 

Figura 10 - Localização real Soberane Live + Work ..................................................... 28 

Figura 11 - Tela inicial do Software de simulação da COMGÁS. ................................. 31 

Figura 12 - Tela de iniciação de simulação do software da COMGÁS. ........................ 31 

Figura 13 - Tela de Especificações gerais do software de simulação da COMGÁS...... 32 

Figura 14 -  Gráfico do Fator de Simultaneidade (F) em função da Potência ................ 33 

Figura 15 - Topologia utilizada no dimensionamento da instalação de Gás Natural do 

Soberane Live + Work. ................................................................................................... 38 

Figura 16 - Gráfico dos fatores de simultaneidade obtidos para os trechos da instalação 

do Soberane .................................................................................................................... 39 

Figura 17 - Gráfico das velocidades de circulação interna do Gás Natural para os trechos 

do Soberane .................................................................................................................... 41 

Figura 18 - Resultados obtidos via Simulador da COMGÁS para o Soberane Live + 

Work. .............................................................................................................................. 42 

Figura 19 - Comparação dos diâmetros recomendados para as instalações do Soberane 

Live + Work ................................................................................................................... 43 

Figura 20 - Estação Medidora e Reguladora de Pressão do Soberane Live + Work ...... 44 

Figura 21 - Tubulação de 3" com válvula VGA de segurança do trecho A-B da 

instalação do Soberane ................................................................................................... 44 

Figura 22 - Tubulação de 2'' 1/2 do trecho C-D da rede de Gás de Natural do Soberane.

 ........................................................................................................................................ 45 

Figura 23 - Torre residencial do Soberane Live + Work ................................................ 45 

Figura 24 - Válvulas de contenção presentes na cobertura da torre residencial do 

Soberane, representando o ponto R da instalação .......................................................... 46 

file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202690
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202691
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202692
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202693
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202694
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202695
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202695
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202696
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202696
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202697
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202697
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202698
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202699
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202700
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202701
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202702
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202703
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202705
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202705
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202706
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202706
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202707
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202707
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202708
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202708
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202709
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202710
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202710
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202711
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202711
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202712
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202713
file:///C:/Users/Pedro%20Cassio/Desktop/TCC%20-%20FINAL%20EDICAO%203.doc%23_Toc13202713


 
 

SUMÁRIO  

 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 9 

2 JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 16 

3 OBJETIVOS .............................................................................................................. 18 

3.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................................. 18 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 18 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................ 19 

4.1 TERMOS E DEFINIÇÕES ..................................................................................... 19 

4.2 DIMENSIONAMENTO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS NATURAL .... 22 

4.3 DIRETRIZES BÁSICAS ........................................................................................ 26 

5 METODOLOGIA ...................................................................................................... 28 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................ 36 

7 CONCLUSÕES .......................................................................................................... 43 

8 REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Figura 1: Polo de Urucum 

1 INTRODUÇÃO 

 

Descoberta em 1986 no coração da Amazônia, em Coari, a cerca de 650 

quilômetros de Manaus, Urucu (Figura 1) chama a atenção pelo desafio de produzir 

petróleo com respeito ao meio ambiente e redução dos impactos da atividade sobre a 

região, em outubro de 2016 o polo registrou uma produção de 35.387 barris de petróleo 

por dia e 13,9 milhões de metros cúbicos de gás natural, além de 1,2 toneladas de GLP, o 

que é equivalente a 112 mil botijões de gás de cozinha, caracterizando-se um recorde na 

produção do complexo (AGÊNCIA BRASIL, 2018). Porém esta jazida de gás natural da 

bacia do Solimões/Amazonas sinaliza um elevado potencial de desenvolvimento regional 

na geração de energia a gás, seu aproveitamento vem sendo apontado como um marco de 

referência na economia da Amazônia Ocidental (PORTAL G1, 2018). 

 

A situação do abastecimento energético dos 62 municípios que compõe o estado 

do Amazonas ainda é precária, a dificuldade imposta pela natureza faz com que em quase 

todos os municípios haja racionamento de energia, devido a problemas técnicos 

operacionais. Em alguns pontos do estado, a única maneira de se obter energia elétrica é 

a através do uso de termelétricas – que em sua maioria, possuem instalações antigas – 

Fonte: Site da Petrobras S/A. 
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Figura 2: Gasoduto Manaus – Coari – Urucum 

Figura 3: Trecho do Gasoduto Manaus – Coari – Urucum 

com o abastecimento de óleo diesel acontecendo somente pelos rios da Bacia Amazônica, 

no período de vazão os rios Solimões/Amazonas tornam-se obstáculos naturais 

(SANTOS, 2002) (Figura 2). 

 

 

O empreendimento idealizado pelo Governo Federal teve seu custo inicial orçado 

em 3 bilhões de reais, porém ao final das obras o valor ultrapassou os 5 bilhões de reais. 

Oficializou o início de suas operações em 2009, conectando o polo produtor de Ucurum 

à uma rede de 663,2 quilômetros de tubulação até a capital amazonense, além de um total 

de 139,2 quilômetros de tubulação em nove ramais até a cidade de Coari, no interior do 

estado do Amazonas (Figura 3).  

Fonte: Site da Petrobras S/A. 

Fonte: Site da OAS Engenharia 
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A obra que desafiou engenheiros durante anos, hoje tem capacidade para fornecer 

um abastecimento contínuo de 5,5 milhões de metros cúbicos de Gás Natural por dia, o 

que é comercializado pela Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS) por todo estado 

(PETROBRAS, 2018). 

Entretanto em 2016, o então Governador do Estado do Amazonas, José Melo, 

lamentou a falta de consumo de 30% deste Gás Natural que chega até a distribuidora, 

alegando que cerca de 1,5 milhões de metros cúbicos são injetados nos reservatórios de 

Urucu. Pode-se dizer que não há uma perda, porém economistas afirmam que a sociedade 

Amazonense está arcando com essa conta, pois há diversas vantagens em se consumir o 

Gás Natural como fonte de alternativa energética (AGÊNCIA BRASIL, 2018). 

A capital amazonense é nacionalmente e internacionalmente conhecida por 

possuir o Polo Industrial de Manaus, também conhecido como Zona Franca de Manaus 

estabelecida pelo Decreto-Lei de número 288/67, definindo uma área de livre comércio 

de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, implementada com a 

finalidade de criar, no coração da Amazônia, um centro industrial, comercial e 

agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento em 

face aos fatores locais e da grande distância em que se encontram os centros consumidores 

de seus produtos (RODRIGUES, 2009). 

Hoje o modelo econômico do Polo Industrial está bem estabelecido, tem contratos 

firmados para as próximas décadas de muito desenvolvimento e de prosperidade para as 

pessoas que fazem desta a sua principal fonte de renda e esperança de evolução 

profissional. Entretanto, deve-se pontuar que a maioria dos beneficiados estão localizados 

na capital que se tornou um dos principais polos industriais do Brasil, não conseguindo 

implementar o mesmo impacto social para as demais cidades amazonenses, centralizando 

a geração de emprego e renda no estado.  

A análise das questões que envolvem as regiões de difícil acesso na Amazônia 

demanda de uma sistemática e de um pensamento holístico para que haja um diagnóstico 

válido e eficaz da situação, considerando como premissa de que as cidades amazônicas 

em sua grande maioria necessitam da expansão do setor secundário para beneficiar a 

matéria prima, bem como a produção e a circulação de renda, oferecer serviços 

especializados, incrementar o desenvolvimento regional, desenvolver o comércio local, 
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Figura 4 - Rede de Distribuição de Gás do Distrito Industrial de Manaus. 

desenvolver rotas de trocas comerciais mais eficazes, promover a melhoria na prestação 

de serviços sucateados pela falta de incentivo econômico industrial (Figura 4). 

 

No domínio de recursos naturais, o gás natural classifica-se como recursos 

energéticos de origem fóssil, portanto, não renovável na escala de tempo humano, como 

os demais hidrocarbonetos. Sua ocorrência e distribuição dependem da combinação de 

fatores como matéria orgânica, ambientes de sedimentação e tempo. 

A Associação Internacional do Gás classifica o gás natural como uma mistura de 

hidrocarbonetos, contendo pequenas quantidades de outros compostos orgânicos 

químicos, encontrado em fase gasosa ou em solução com o petróleo em reservatório 

natural subterrâneos. Em regiões do mundo o gás natural é considerado, em seus aspectos 

legais ou práticos, como petróleo na fase gasosa (RODRIGUES, 2009). 

Assim como o petróleo, ele resulta da degradação da matéria orgânica, sendo 

retirado do subsolo por meio de perfurações. Inodoro, incolor e de queima mais limpa 

Fonte: Site da CIGÁS 
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que os demais combustíveis, o gás natural é resultado da combinação de hidrocarbonetos 

gasosos, nas condições normais atmosféricas de pressão e temperatura, contendo, 

principalmente, metano e etano (RODRIGUES, 2009). 

Por se tratar de um combustível gasoso, após ser tratado e processado, o gás 

natural apresenta grande teor energético e é aproveitado nas indústrias para a geração de 

energia elétrica, nas aplicações domésticas de residências e como combustível em 

automóveis adaptados para recebê-lo, substituindo, assim, a gasolina, o álcool e o diesel. 

As principais vantagens resultantes da utilização do gás natural consistem no fato de não 

serem poluentes e poderem ser explorados. 

Dentre as alternativas para potencializar o consumo do Gás Natural produzido no 

estado, a Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS) vem adotando a política de expansão 

de seus negócios em prédios residenciais e comerciais da região Manauara. Desde abril 

de 2018, a companhia vem executando obras de perfuração direcional com PEAD 

(Polietileno de Alta Densidade) durante os turnos noturnos com objetivo de aumentar a 

sua área de abrangência comercial dentro da capital amazonense, contando com a 

instalação de Caixas de Válvulas e registros de contingência, bem como vem investindo 

em sinalização e manutenção das redes de gás de natural que já fazem parte da conjuntura 

da cidade de Manaus (PETROBRAS, 2009). 

 Este movimento estratégico possui contínua uma execução de testes de redes e 

interligação de clientes nas ruas do Conjunto Vieiralves, um dos conjuntos habitacionais 

mais bem estabelecidos e valorizados da capital manauara, tanto por sua diversidade 

cultural, quanto pelo seu fácil acesso a serviços que fazem parte da necessidade dos 

cidadãos que vivem o dia-a-dia manauara. Tais serviços que tanto atraem novos 

investidores, novos empreendimentos e principalmente clientes em acessão 

socioeconômica, dependem diretamente de fontes de energia contínua, segura 

inesgotável, viável economicamente e que seja de fácil administração, de maneira que o 

elemento energia elétrica ou térmica nunca seja um problema no desenvolvimento dos 

negócios pela cidade, agregando qualidade de vida à um dinamismo econômico 

(SANTOS, 2002). 

Até o início de junho de 2018, a companhia construiu uma rede canalizada 

subterrânea de gás nas seguintes vias do conjunto Vieiralves: Avenidas João Valério e 

trecho da Maceió, Ruas Acre, Rio Ituxi, Rio Jutaí, Rio Branco, Rio Mar e Pará. 

Atualmente, são executadas obras nas ruas Rio Javari e Rio Madeira. Também receberão 

os serviços da CIGÁS as ruas Amapá, Rio Juruá, Jorge Baird, Rio Tarauacá, Rio Içá, 
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Figura 5 - Rede de distribuição recém instalada na cidade de Manaus. 

Alameda Santo Antônio e Travessa Rio Negro, deforma que o a instalação desta rede 

neste conjunto represente um ponto estratégico para as demais regiões de da cidade, que 

certamente irão aderir à mesma facilidade proposta pela CIGAS, vale ressaltar que o 

conjunto Vieiralves está próximo à regiões onde o mercado também é extremamente 

aquecido, como os bairros Adrianópolis, Centro e Ponta Negra (CIGÁS, 2018) (Figura 

5).  

 

O planejamento estratégico da Companhia consiste em alcançar o consumidor 

final, levando suas instalações aos prédios comerciais e residenciais da capital 

amazonense, fornecendo a estes uma rede interligada com fornecimento contínuo e 

vantajoso para ambos os envolvidos, pois o consumidor contará com os benefícios e 

vantagens de utilizar o gás natural com praticidade, segurança e modernidade dentro de 

suas residências (MACINTYRE, 2012). 

O gás natural pode ser utilizado em residências para a climatização de ambientes, 

aquecimento de água e cocção de alimentos. Além disso, o mercado brasileiro já dispõe 

de eletrodomésticos que são movidos pela energia gerada pelo Gás Natural, como 

lavadoras de roupas, secadora, fornos, dentre outros. O gás natural por possuir uma curta 

Fonte: Site da Cigás 
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cadeia química, pode ser qualificado como um combustível ecologicamente correto, em 

função de praticamente eliminar a emissão de compostos poluentes pesados na atmosfera, 

apresenta elevado grau de segurança, pois sendo mais leve que o ar, é de fácil dissipação 

em casos de vazamentos, proporciona maior comodidade e tranquilidade, pois seu 

fornecimento é contínuo e canalizado, evitando preocupações com trocas e condições de 

armazenamento de botijões (RODRIGUES, 2009). 

Entretanto o dimensionamento de sistemas hidráulicos para a circulação de gás 

natural está em constante aprimoramento em função das tecnologias aplicáveis, condições 

de contorno de cada instalação se tornando cada vez mais desafiadoras em função das 

exigências arquitetônicas, sejam elas residenciais ou comerciais. O dimensionamento da 

tubulação deve ser atrelado aos parâmetros construtivos de cada operação, de forma a 

atingir as pressões e vazões exigidas pelos consumidores, considerando fatores de 

simultaneidade e as perdas de cargas do sistema como um todo (BRUNETTI, 2008).   

O presente trabalho pretende estudar um caso de instalação de gás natural em um 

sistema de consumo residencial da região metropolitana de Manaus, dimensionando, 

orçando e acompanhando a possível execução do projeto. O dimensionamento de 

sistemas prediais de energia deve seguir a norma que estabelece os requisitos mínimos 

exigíveis para o projeto e a execução de redes de distribuição interna para gases 

combustíveis em instalações residenciais que não excedam a pressão de operação de 150 

kPa (1,53 kgf/cm2) e que possam ser abastecidas tanto por canalização de rua (conforme 

ABNT NBR 12712 e ABNT NBR 14461), como uma central de gás (conforme ABNT 

NBR 12523 ou outra norma aplicável), sendo o gás conduzido até os pontos de utilização 

através de um sistema de tubulações (ABNT, 2000). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Os benefícios do gás natural para os consumidores são vários, na atividade 

industrial e comercial destacam-se por sua viabilidade econômica quando comparado a 

outros combustíveis fosseis, pelo fato de sua queima gerar uma grande quantidade de 

energia aproveitável nas mais diversas aplicações graças a maleabilidade de operação que 

o gás oferece, de maneira que o processo de combustão assuma alto grau de regulagem 

pelo usuário final (CARVALHO, 1995).  

O sistema de fornecimento contínuo de gás natural para residências e comércios 

prolonga a vida útil de equipamentos, proporcionando menor custo de manutenção, 

manuseio do combustível e dispositivos de armazenamento (botijas, etc.). Em função 

disso, proporciona ganhos econômicos, pois não requer estoque e seu pagamento ocorre 

após o consumo, agregando facilidade ao processo de consumo, evitando preocupações 

com troca de botijas, recarga e com a falta do recurso em momentos inoportunos.  

O consumo do Gás Natural encanado para as residências representa uma evolução 

no quesito conforto, pois além de chegar direto ao consumidor final, o gás canalizado 

oferece muitas soluções que facilitam o dia-a-dia, tais como banhos aquecidos à gás, 

eletroeletrônicos alimentados pela energia térmica da combustão do gás, aquecedores de 

água, lareiras e tocheiros, aquecimento de piscinas, aquecimento em pisos, geradores de 

energia elétrica, toalheiros aquecidos, lavadoras e secadoras a gás, fogões, fornos, 

churrasqueiras, fornos de pizza, chapas de cocção, fritadeiras, char boilers, dente outros 

eletrodomésticos, que fazem parte da nossa conjuntura energética, viabilizando a 

economia de energia elétrica e potencializam o consumo do excedente do gás natural 

fornecido pela concessionária (RODRIGUES, 2009). 

A adoção da atividade melhora a produtividade e a qualidade em vários processos 

industriais e comerciais aumentando a competitividade externa dos produtos. Além de 

proporcionar maior segurança, sendo mais leve que o ar, em caso de vazamento o gás se 

dissipa rapidamente na atmosfera, diminuindo o risco de explosões e incêndios. Além 

disso, para que o gás natural se inflame, é preciso que seja submetido a uma temperatura 

superior a 620 graus centígrados, para efeito de comparação, o álcool se inflama a 200 

graus centígrados e a gasolina a 300 graus centígrados, logo temos um fonte de energia 

menos propicia a iniciações não desejadas (MACINTYRE, 2012).  

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de 

Normatização. As normas brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês 
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Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das 

Comissões de Estudo Especiais Temporárias (ABNT/CEET), são elaboradas por 

Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas 

fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros) 

(ABNT, 2000). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Dimensionar a instalação de um Sistema de Rede de Gás Natural para um imóvel 

residencial. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o cenário atual de distribuição de Gás Natural; 

• Dimensionar a instalação de uma rede de Gás Natural; 

• Apresentar um Estudo de Caso da cidade de Manaus;  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma revisão bibliográfica em artigos e em periódicos específicos foi realizada 

para avaliar e verificar informações técnicas sobre os parâmetros que influenciam o 

dimensionamento da instalação de uma rede de gás natural, considerando seus parâmetros 

de acordo com a devida normatização. De acordo com a NBR 14570, referente às 

Instalações Internas para Uso Alternativo dos Gases GN e GLP, as pressões máximas de 

operação admitidas para a condução do gás nas redes de distribuição e nas instalações 

internas, são as seguintes são de 4 kgf/cm2 para a rede externa, 1,5 kgf/cm2, para a rede 

primária e 0,05 kgf/cm2 para as redes secundárias. Para fins de utilização domésticos do 

gás natural, a pressão de operação para fogões, fornos, fogareiros e aquecedores de água 

a gás, para todos os modelos domésticos, está estabelecida em 2 kPa (0,02 kgf/cm2) 

(AZEVEDO NETTO, 1998). 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação da norma 

ABNT 15526 em todos os seus âmbitos estruturais. Para referências datadas, aplicam-se 

somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais 

recentes do referido documento. 

 

4.1. Termos e Definições 

 

 Para que haja uma completa compreensão dos procedimentos abordados nas 

normas, foi-se estipulado nomenclaturas padrões que devem ser utilizadas em quaisquer 

operações envolvendo Instalação, Manutenção ou Descomissionamento de Redes de Gás 

Natural ou Liquefeito de Petróleo (MACINTYRE, 2012). Sendo estes termos conhecidos 

como: 

 

i)       Aparelhos a gás, como sendo, aparelhos destinados à utilização do gás 

combustível. 

ii)       Autoridade competente, como sendo, órgão, repartição pública ou privada, 

pessoa jurídica ou física, investida de autoridade pela legislação vigente, para 

examinar, aprovar, autorizar ou fiscalizar as instalações de gás. Na ausência 

de legislação específica, a autoridade competente é a própria entidade pública 

ou privada que projeta e/ou executa a rede de distribuição interna, bem como 
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aquelas entidades devidamente autorizadas pelo poder público a distribuir gás 

combustível. 

iii)       Capacidade volumétrica, como sendo, capacidade total em volume de 

água que o recipiente ou a tubulação pode comportar. 

iv)       Central de gás, como sendo, área devidamente delimitada que contém os 

recipientes transportáveis ou estacionário(s) e acessórios, destinados ao 

armazenamento de gases combustíveis para consumo na própria rede de 

distribuição interna. 

v)       Consumidor, como sendo, pessoa física ou jurídica responsável pelo 

consumo do gás. 

vi)       Comissionamento, como sendo, conjunto de procedimentos, ensaios, 

regulagens e ajustes necessários à colocação de uma rede de distribuição 

interna em operação. 

vii)       Descomissionamento, como sendo, conjunto de procedimentos 

necessários à retirada de operação de uma rede de distribuição interna. 

viii) Densidade relativa do gás, como sendo, relação entre a densidade absoluta do 

gás e a densidade absoluta do ar seco, na mesma pressão e temperatura. 

ix)       Dispositivo de segurança, como sendo, dispositivo destinado a proteger a 

rede de distribuição interna bem como os equipamentos ou aparelhos a gás. 

x)       Edificação, como sendo, a construção de materiais diversos (alvenaria, 

madeira, metal etc.), de caráter relativamente permanente, que ocupa 

determinada área de um terreno, limitada por parede e teto, que serve para fins 

diversos como, por exemplo, depósitos, garagens fechadas, moradia etc. 

xi)       Fator de simultaneidade (F), como sendo, o coeficiente de minoração, 

expresso em porcentagem, aplicado à potência computada para obtenção da 

potência adotada. 

xii)       Gás liquefeito de petróleo (GLP), como sendo, o produto constituído de 

hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, 

butano, buteno), podendo apresentar-se em mistura entre si e com pequenas 

frações de outros hidrocarbonetos. 

xiii) Gás natural (GN), como sendo, hidrocarbonetos combustíveis gasosos, 

essencialmente metano e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos. 
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xiv) Mistura Ar-GLP, como sendo, mistura de ar e de GLP com o objetivo de 

substituição ao gás natural ou de garantir maior estabilidade no índice de 

Woobe em processos termicamente sensíveis. 

xv)       Medidor, como sendo, o equipamento destinado à medição do consumo 

de gás. 

xvi) Perda de carga, como sendo, a perda de pressão do gás ao longo da tubulação 

e acessórios. 

xvii) Ponto de utilização, como sendo, a extremidade da tubulação da rede interna 

destinada a receber os aparelhos a gás. 

xviii) Potência adotada (A), como sendo, a potência utilizada para o 

dimensionamento do trecho em questão. 

xix) Potência computada (C), como sendo, o somatório das potências máximas dos 

aparelhos a gás alimentados pelo trecho em questão. 

xx)       Potência nominal do aparelho a gás, como sendo, quantidade de calor 

contida no combustível, consumida na unidade de tempo pelo aparelho a gás, 

com todos os queimadores acesos e regulados com as válvulas totalmente 

abertas. 

xxi) Prumada, como sendo, a tubulação vertical, parte constituinte da rede de 

distribuição interna, que conduz o gás para um ou mais pavimentos. 

xxii) Prumada individual, como sendo, a prumada que abastece uma única unidade 

habitacional. 

xxiii) Prumada coletiva, como sendo, a prumada que abastece um grupo de unidades 

habitacionais. 

xxiv) Rede de distribuição interna, como sendo, o conjunto de tubulações, 

medidores, reguladores e válvulas, com os necessários complementos, 

destinados à condução e ao uso do gás, compreendido entre o limite de 

propriedade até os pontos de utilização, com pressão de operação não superior 

a 150 kPa (1,53 kgf/cm²). 

xxv) Regulador de pressão, como sendo, o dispositivo destinado a reduzir a pressão 

do gás. 

xxvi) Tubo-luva, como sendo, o duto no interior do qual a tubulação de gás é 

instalada. 
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xxvii) Unidade habitacional, como sendo, a propriedade que serve de habitação ou 

ocupação para qualquer finalidade, podendo ser utilizada independentemente 

das demais. 

xxviii) Válvula de alívio, como sendo, a válvula projetada para reduzir rapidamente 

a pressão, a jusante dela, quando tal pressão excede o valor máximo 

estabelecido. 

xxix) Válvula de bloqueio automática, como sendo, a válvula instalada com a 

finalidade de interromper o fluxo de gás sempre que não forem atendidos 

limites pré-ajustados. 

xxx) Válvula de bloqueio manual, como sendo, a válvula instalada com a finalidade 

de interromper o fluxo de gás mediante acionamento manual. 

 

4.2. Dimensionamento de instalação de rede de gás natural. 

 Para que o dimensionamento seja feito corretamente, necessita-se entender os 

parâmetros que lhe influenciam intrinsicamente. Pode-se definir um roteiro a ser seguido 

da seguinte maneira: 

i) Tipologia construtiva da Instalação Predial: 

A escolha da tipologia construtiva deve ser feita de acordo com a finalidade do 

imóvel (podendo este ser para fins comerciais ou habitacionais), ou seja, devem ser 

levantadas informações sobre o número de pavimentos que o prédio possui e 

principalmente o número de unidades consumidoras por pavimento, de forma que o 

projeto completo possua um escopo definido e organizado. 

Nesta sessão crucial do projeto, deve ser considerado se o projeto como um todo 

apresentará medidores individuais ou coletivos, bem como, a disposição física destes 

medidores em relação a rede geral de gás e a canalização interna do projeto. Algumas 

tipologias já são conhecidas da indústria, portanto, apresentam recomendações 

interessantes a serem ponderadas, tais como a quantidade de reguladores, a distribuição 

dos medidores e das canalizações nas prumadas. Abaixo podemos conhecer algumas 

tipologias: 
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Figura 6: Ilustração de uma tipologia com regulador de estágio único, medição individual em área 

comum e distribuição por prumadas individuais. 

a) Tipologia com regulador de estágio único, medição individual em área comum e 

distribuição por prumadas individuais (Figura 6). 

Pode-se constatar a instalação de um regulador de estágio único em abrigo no 

alinhamento do terreno, este deve instalado com distância máxima de 3,00 m para que a 

tubulação do ramal seja enterrada ou protegida mecanicamente, se aparente. Em função 

da arquitetura da edificação e do tipo construtivo empregado, distâncias maiores para a 

instalação do regulador somente poderão ser utilizadas após prévia aprovação da 

Companhia de Gás responsável pela Jurisprudência da área de Instalação. Assim como a 

instalação de medidores individuais em abrigo de acordo com a vazão requerida para as 

unidades habitacionais.  

 

 

 

 

 

Fonte: Portal da Companhia de Gás de São Paulo. 
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Figura 7: Ilustração de uma tipologia com reguladores de 1º e 2º estágio, medição individual em 

área comum e distribuição por prumadas individuais 

b) Tipologia com reguladores de 1º e 2º estágio, medição individual em área comum 

e distribuição por prumadas individuais. (Figura 7) 

Pode-se notar a instalação de regulador de 1º estágio em abrigo no alinhamento 

do terreno ou até a distância máxima de 3,00 m para que a tubulação do ramal seja 

enterrada ou protegida mecanicamente, se aparente. Em função da arquitetura da 

edificação e do tipo construtivo empregado, distâncias maiores para a instalação do 

regulador de 1º estágio somente poderão ser utilizadas após prévia aprovação da 

Companhia de Gás responsável pela Jurisprudência da área de Instalação. Em função da 

pressão de distribuição disponibilizada pela rede geral de distribuição, o regulador de 1º 

estágio pode ou não ser instalado, porém há a obrigatoriedade na instalação de um 

regulador de 2º estágio e de medidores individuais em abrigo de acordo com a vazão 

requerida para as unidades autônomas, situados em áreas comuns.  

 

 

 

 

Fonte: Portal da Companhia de Gás de São Paulo 
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Figura 8: Ilustração de uma tipologia com regulador de estágio único, distribuição por prumadas 

coletivas e medição individual nos andares. 

c) Tipologia ilustrativa com regulador de estágio único, distribuição por prumadas 

coletivas e medição individual nos andares (Figura 8). 

Esta tipologia, diferentemente das anteriores, trata-se de uma Instalação de um 

regulador de estágio único em abrigo situado no alinhamento do terreno ou até a distância 

máxima de 3,00 m para que a tubulação do ramal seja enterrada ou protegida 

mecanicamente, se aparente. Em função da arquitetura da edificação e do tipo construtivo 

empregado, distâncias maiores para instalação do regulador somente poderão ser 

utilizadas após prévia aprovação da Companhia de Gás responsável pela Jurisprudência 

da área de Instalação. Nota-se que há Instalação de medidores individuais em abrigo de 

acordo com a vazão requerida para as unidades autônomas, situados em áreas comuns 

(hall) nos andares dos edifícios.  

 

 

 

 

 

Fonte: Poral da Companhia de Gás de São Paulo 
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Figura 9: Ilustração de Shaft de gás. 

4.3. Diretrizes Básicas 

As tubulações de gás poderão estar instaladas em espaços vazios sem 

compartimentação vertical (“shafts”) destinados a instalar outras infraestruturas da 

edificação. Esses espaços deverão ser providos de abertura nas suas extremidades inferior 

e superior de modo a prover a sua ventilação (Figura 9). 

A abertura superior deve estar voltada para o exterior da edificação. Esses espaços 

não podem possuir aberturas intermediárias para os andares de modo a atender a 

compartimentação vertical exigida em instruções específicas do Corpo de Bombeiros do 

Estado de São Paulo. As tubulações de gás poderão estar instaladas em espaços vazios 

limitados ao piso e ao teto de um mesmo andar destinados a instalar outras infraestruturas 

da edificação. Esses espaços deverão ser providos de aberturas inferior e superior com no 

mínimo 200 cm² cada. 

O projeto e construção da rede de distribuição interna são de encargo do 

proprietário do empreendimento. Os projetos da rede de distribuição interna devem ser 

Fonte: Companhia de Gás de São Paulo 
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elaborados por profissional responsável com registro no respectivo órgão de classe, 

acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A execução da 

rede de distribuição interna deve ser realizada por empresa com responsável técnico com 

registro no respectivo órgão de classe, acompanhado da devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ABNT, 2000).  

As instalações de gases combustíveis tratadas nesta Norma podem ser utilizadas 

em residências, comércios, indústrias ou outras localidades que possuam em suas 

atividades aparelhos a gás, como fornos e fogões, chapas, assadeiras, fritadeiras, 

churrasqueiras, cafeteiras, aquecedores de água, geradoras de água quente, aquecedores 

de ambiente, lareiras, máquinas de lavar e secar roupa, geladeiras e freezers, entre outros 

aparelhos a gás. 

Após a execução do teste de estanqueidade, deve ser emitido o laudo técnico 

correspondente pelo responsável registrado no respectivo órgão de classe, acompanhado 

da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Quanto aos trâmites burocráticos, para uma rede de distribuição interna, 

recomenda-se que sejam providenciados pelo seu responsável os seguintes documentos: 

a) projeto e memorial de cálculo, incluindo isométrico completo da rede, identificação 

dos materiais, diâmetro e comprimento da tubulação, tipo e localização de válvulas e 

acessórios, tipo de gás a que se destina; 

b) anotação de responsabilidade técnica (ART) de elaboração do projeto e execução da 

instalação; 

c) atualização do projeto conforme construído; 

d) laudo do ensaio de estanqueidade; 

e) liberação da rede para utilização em carga. 

Recomenda-se que os documentos citados estejam sempre disponíveis e de fácil 

acesso para análise, no local da instalação, preferencialmente fazendo parte integrante da 

documentação técnica da rede de distribuição interna. 
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Figura 10: Localização real Soberane Live + Work. 

5 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho apresenta a modelagem matemática da Rede de Gás Natural 

do Edifício Soberane Live + Work, da construtora e incorporadora SKN, localizado na 

Rua Salvador, 440, Adrianópolis, 69.057-040, Manaus, Amazonas. O Soberane possui o 

conceito Live + Work, ou seja, habite e trabalhe, esse conceito habitacional mundialmente 

difundido é apreciado por sua sofisticação, comodidade e praticidade por médicos, 

advogados, engenheiros e empresários, em função de permitir que o condômino habite e 

desenvolva o seu negócio em salas comerciais que são comercializadas separadamente, 

permitindo aos interessados, possuírem uma incrível praticidade podendo trabalhar à 

poucos passos de casa. A construção do modelo matemática abordou as unidades 

consumidoras de Gás Natural pertencentes ao shopping e parte residencial, que são únicas 

que possuem instalações consumidoras de gás natural, a unidade comercial não possui 

tais facilidades, por conta de não haver necessidade de consumo, tendo em vista que são 

compostos majoritariamente por escritórios (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, o primeiro passo em um dimensionamento de rede de gás natural é 

realizar o mapeamento completo das unidades consumidoras. Para tal foram considerados 

os 2 (dois) andares de estacionamento subterrâneos, 2 (dois) andares pertencentes ao 

shopping e 12 (doze) andares residências, somando assim 16 (dezesseis) andares de 

instalações de gás à serem considerados, respectivamente, representados pela seguinte 

Fonte: Google maps 
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Tabela 1: Tabela de comprimentos verticais e horizontais dos tubos. 

topologia métrica, onde foi definido que cada andar será representado possuindo um 

ponto inicial X e um ponto final Y, de acordo com a tabela abaixo: 

 

Andar 
Pto. 

Inicial 
Pto. 
Final 

Comprimento 
Horizontal (m) 

Comprimento 
Vertical (m) 

Comprimento 
Tubos (m) 

E3 A B 30.00 5.00 35.00 

E2 B C 20.00 6.00 26.00 

E1 C D 20.00 6.00 26.00 

T D E 20.00 4.00 24.00 

1 E F 40.00 4.00 44.00 

2 F G 40.00 4.00 44.00 

3 G H 40.00 4.00 44.00 

4 H I 40.00 4.00 44.00 

5 I J 40.00 4.00 44.00 

6 J L 40.00 4.00 44.00 

7 L M 40.00 4.00 44.00 

8 M N 40.00 4.00 44.00 

9 N O 40.00 4.00 44.00 

10 O P 40.00 4.00 44.00 

11 P Q 40.00 4.00 44.00 

12 Q R 40.00 4.00 44.00 
Fonte: Autor 

Sendo estes valores a quantidade total de tubulações a serem consideradas pelo 

simulador escolhido, com base nestas informações, pode-se aferir a distribuição das 

instalações de gás em cada andar, ou seja, contabilizar quantas conexões e válvulas devem 

ser instaladas para o funcionamento desta rede, representando toda a região consumidora. 

Uma vez escolhido o posicionamento dos aparelhos na unidade autônoma, preparar o 

isométrico da rede. Através do isométrico, definir o comprimento real do tubo da rede em 

metros e determinar o comprimento equivalente por meio de valores fornecidos pelos 

fabricantes das conexões. A soma destas metragens permite calcular o comprimento total 

da tubulação para cada trecho, somando o comprimento horizontal, vertical descendente 

e vertical ascendente. 

A seguinte tabela foi montada com ajuda da responsável técnica do Corpo de 

Bombeiro Kelly Ferreira, que esteve presente durante a visita técnica de reconhecimento 

das instalações: 
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Tabela 2: Tabela de conexões presentes na instalação do Soberane Live + Work. 

 

Andar 
Ponto 
Inicial 

Ponto 
Final 

Tipo de Conexão 
Total de 

Conexões 
Cotovelo 

de  
90º 

Cotovelo 
de  
45º 

Tê 
Válvula 

de 
Esfera 

E3 A B 5 0 0 0 5 

E2 B C 0 0 1 1 2 

E1 C D 0 0 1 1 2 

T D E 0 0 1 1 2 

1 E F 0 0 4 8 12 

2 F G 0 0 4 8 12 

3 G H 0 0 4 8 12 

4 H I 0 0 4 8 12 

5 I J 0 0 4 8 12 

6 J L 0 0 4 8 12 

7 L M 0 0 4 8 12 

8 M N 0 0 4 8 12 

9 N O 0 0 4 8 12 

10 O P 0 0 4 8 12 

11 P Q 0 0 4 8 12 

12 Q R 0 0 4 8 12 
 

Fonte: Autor 

Desta maneira, pode-se ver que as instalações possuem diferentes layouts de 

acordo com o andar e sua funcionalidade dentro do modelo de instalação de gás. Uma vez 

que a malha da rede de gás já fora pensada, deve-se contabilizar a quantidade e o tipo de 

unidades consumidoras presentes em cada andar para que seja conhecido o consumo total 

simultâneo da rede de gás. Para efetuar este dimensionamento, usou-se dados padrões 

hipotéticos para cada andar, de maneira a se aproximar da realidade tanto quanto possível.  

Uma vez que foram abordadas as características arquitetônicas da edificação e os 

usos pretendidos, de acordo com o projeto civil-estrutura real, escolheu-se o software 

gratuito fornecido pela Companhia de Gás do Estado de São Paulo, conhecida como 

COMGAS, registrada sob o CNPJ: 61.856.571/0001-17, endereçada em R. Cap. Faustino 

de Lima, 134 - Brás, São Paulo - SP, 03040-030), que é usado para realizar os cálculos 

referentes ao dimensionamento do sistema de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de 

Petróleo encanado para sistemas residências, comerciais e industriais. 
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Figura 11 - Tela inicial do Software de simulação da COMGÁS. 

Figura 12 - Tela de iniciação de simulação do software da COMGÁS. 

 Com o uso de Software especializado, foi desenvolvido o dimensionamento para 

o sistema de gás natural do estudo de caso como um todo, considerando produtividade 

simultânea. O software da Companhia de Gás de São Paulo possibilita o desenvolvimento 

dos cálculos para uma malha de gás definida (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar o dimensionamento de uma rede gás natural neste software, deve-se 

criar um arquivo novo e salvá-lo, clicando na aba Dimensionamento, onde abrirá uma 

janela de opções e deve-se escolher a opção Projeto, e posteriormente Novo (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor 
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Figura 13: Tela de Especificações gerais do software de simulação da COMGÁS. 

O software de dimensionamento de redes de gás natural possui uma tela inicial 

com as seguintes opções (Figura 13): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde os seguintes dados devem ser imputados no software, sendo que alguns são 

obrigatórios para a base de cálculo (células em verde claro) e outros são apenas para 

questão de identificação do projeto (células em verde escuro). Com estes dados em mãos, 

a primeira variável a ser calculada será o Fator de Simultaneidade, à partir da seguinte 

equação (I): 

C ≤ 23.343     F= 1 

23.343 < C ≤ 5.609.943   F= 68,334 x C-0,42 

C > 5.609.943    F= 0,10 

Onde: 

Fonte: Autor 

( I ) 
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Figura 14:  Gráfico do Fator de Simultaneidade (F) em função da Potência. 

C é potência instalada medida em (kcal/h) e F é o fator de simultaneidade 

adimensional. Sendo que o fator de simultaneidade também pode ser determinado por 

uma relação gráfica a seguir (Figura 14): 

 

Independente de qual maneira seja usada para calcular o fator de simultaneidade, 

este é importantíssimo para o dimensionamento de uma rede de gás, afinal, este será usado 

para determinar a correlação entra potência adotada na rede e a potência instalada na rede, 

quando utilizada em [kcal/h], ou também pode ser usada para correlacionar à vazão 

adotada com a vazão instalada na rede, quando utilizada em [m3/h], usando-se a seguinte 

equação (II): 

Onde: 

A = potência adotada (kcal/h) ou vazão adotada (m3/h) 

C = potência instalada (kcal/h) ou vazão instalada (m3/h) 

F = fator de simultaneidade (%) 

 

Fonte: Portal da Companhia de Gás de São Paulo 

( II ) 
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Tabela 3: Tabela de comprimentos equivalentes para as conexões utilizáveis em uma rede de Gás 

Natural. 

Por questões de segurança nas instalações, as normas definem que a velocidade 

máxima admissível é de 20 m/s para o gás natural que percorre a tubulação interna. Por 

convenção natural, admite-se que a pressão de operação para os aparelhos deve estar entre 

20 a 25 mbar. Usou-se a seguinte tabela de comprimentos equivalentes em metros para 

facilitar o cálculo das perdas de cargas nos tubos e conexões de Aço Galvanizado 1020: 

 

Diâmetro 
nominal Cotovelo 

90° 
Cotovelo 

45° 

Tê 90° 
Fluxo 
reto 

Tê 90° 
Fluxo 

em 
ângulo 

Tê 90° 
Fluxo 
duplo 

Válvula 
esfera 

(pol) (mm) 

3/8'' 10 0,35  0,16  0,06  0,51  0,62  0,1 

3/4'' 20 0,70  0,32  0,12  1,03  1,25  0,2 

1/2'' 15 0,47  0,22  0,08  0,69  0,83  0,1 

1'' 25 0,94  0,43  0,17  1,37  1,66  0,3 

1''1/4 32 1,17  0,54  0,21  1,71  2,08  0,4 

1''1/2 40 1,41  0,65  0,25  2,06  2,50  0,7 

2'' 50 1,88  0,86  0,33  2,74  3,33  0,8 

2''1/2 65 2,35  1,08  0,41  3,43  4,16  0,8 

3'' 80 2,82  1,30  0,50  4,11  4,99  0,9 

4'' 100 3,76  1,73  0,66  5,49  6,65  1,0 

6'' 150 5,64  2,59  0,99  8,23  9,98  1,2 

Fonte: Autor 

Com isso, deve-se considerar o comprimento total da tubulação acrescido do 

comprimento equivalente das conexões presentes na distribuição interna de cada trecho 

da rede, pode-se calcular a Perda de Carga para as redes de gás cuja pressão de operação 

máxima seja de 1 bar, usando-se a equação de Renouard, à partir da equação (III): 

 

Onde: 

Q = vazão do gás a 20°C e 1 atm (m3/h) 

Di = diâmetro interno do tubo (mm) 

L = comprimento do trecho da tubulação (m) 

S = densidade relativa do gás em relação ao ar (adimensional) = 0,6 

P1abs = pressão absoluta de entrada de cada trecho (kPa) 

P2abs = pressão absoluta de saída de cada trecho (kPa) 

( III ) 
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Para que seja calculada a velocidade do gás em cada andar, deve ser utilizada a 

seguinte equação (IV): 

Onde: 

V = velocidade do gás (m/s) 

Q = vazão do gás na pressão de operação (m3/h) 

Pm = pressão manométrica de operação (kgf/cm²) 

Di = diâmetro interno da tubulação (mm) 

 Os cálculos de velocidade do gás devem ser desenvolvidos por meio de iterações 

matemáticas admitindo-se valores iniciais para os diâmetros internos da tubulação, essa 

sequência de cálculo é facilitada pelo software. Objetivando que os valores de diâmetro 

interno tendam à médias homogêneas por toda a tubulação de gás, ou seja, estes diâmetros 

são recalculados pelo software para que se encaixem nos padrões das normas brasileiras 

de instalações de gás, onde devem-se manter dentro das quantidades de perdas de cargas 

máximas admissíveis. 

 Usando-se esta mesma equação, após ter iniciado as interações, os valores de 

pressão inicial em cada ponto da rede devem ser atualizados de acordo com os novos 

valores de diâmetro interno admitidos, uma vez que estes são estimados, os valores de 

perda de carga igualmente devem ser atualizados, utilizando as formulas apresentadas, 

considerando as devidas compensações para trechos verticais ascendentes e descendentes.  

 Após os valores de diâmetros internos tenderem à valores presentes nas normas 

brasileiras, que são conhecidas pelo software de desenvolvimento matemático, devem ser 

calculados as pressões finais de operação para cada andar da instalação de gás. Estes 

procedimentos de cálculos devem ser repetidos para o caso em que os valores de perda 

de carga total ou a velocidade for superior aos limites máximos estabelecidos pelas 

normas, selecionando um diâmetro interno maior para a tubulação em cada trecho. 

 

( IV ) 
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Tabela 4: Tabela de comprimentos totais dos trechos da instalação da Rede de Gás Natural. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o estudo de caso abordado, foi-se avaliada a quantidade de andares que possuem 

unidades consumidoras no edifício Soberane Live + Work, onde considerou-se um total de 16 

(dezesseis) andares, indo do ponto A até o ponto R. Sendo que os dois primeiros andares (sendo 

representado pelos trechos A-B; e B-C) são considerados como os estacionamentos subterrâneos 

da construção do edifício, os dois andares (sendo representado pelos trechos C-D; e D-E) 

subsequentes pertencem ao térreo do edifício e ao shopping presente no complexo comercial e 

por fim, inicia-se a contabilização dos andares residenciais (sendo representado pelos trechos E-

F; F-G; G-H; H-I; I-J; J-L; L-M; M-N; N-O; O-P; P-Q; e Q-R). 

Conforme o levantamento feito anteriormente devem-se ser considerados os 

comprimentos totais das tubulações horizontais, verticais ascendentes, verticais 

descendentes e os comprimentos equivalentes às conexões presentes na distribuição 

interna. Obteve-se a seguinte tabela para os valores de comprimento total em metros: 

 

Andar 
Pto. 

Inicial 
Pto. 
Final 

Comprimento 
Tubos (m) 

Tipo de Conexão 
(unidades) 

Comprimento Equivalente 
(m) 

Comprimento 
Total (m) Cotovelo 

de 90º 
Tê 

Válvula 
de 

Esfera 

Cotovelo 
de 90º 

Tê 
Válvula 

de 
Esfera 

E3 A B 35.00 5 0 0 7.050 0.000 0.000 42.050 

E2 B C 26.00 0 1 1 0.000 0.330 0.100 26.430 

E1 C D 26.00 0 1 1 0.000 0.330 0.100 26.430 

T D E 24.00 0 1 1 0.000 0.330 0.100 24.430 

1 E F 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

2 F G 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

3 G H 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

4 H I 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

5 I J 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

6 J L 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

7 L M 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

8 M N 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

9 N O 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

10 O P 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

11 P Q 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 

12 Q R 44.00 0 4 8 0.000 1.320 0.800 46.120 
 

Fonte: Autor 

Desta maneira pôde-se quantificar as perdas de cargas por trecho em uma 

instalação de gás, em função do consumo médio de cada trecho, avaliando 



37 
 

Tabela 5: Levantamento das unidades consumidoras presentes no Soberane Live + Work. 

particularmente cada andar, e considerando que os gases tendem a ganhar pressão com o 

movimento ascendente e perder pressão com o movimento descendente. O software leva 

em consideração as perdas de cargas em função das quantidades consumidas de acordo 

com que a rede se desenvolve verticalmente e horizontalmente.  

Admitiu-se as seguintes quantidades de unidades consumidoras, bem como seu 

potencial consumidor em cada trecho da instalação do Residencial Soberane Live + 

Work, usando os valores disponíveis no software de dimensionamento de rede de gás 

natural disponibilizado pela COMGÁS: 

 

Andar 
Pto. 

Inicial 
Pto. 
Final 

Aquecedor 
de 

Ambiente 

Aquecedor 
de 

Passagem 
Lareira Saúna Refrigerador 

Fogão 4 
bocas 

Forno 
embutido 

Total 

3000 
kcal/h 

48000 
kcal/h 

5500 
kcal/h 

13000 
kcal/h 

500 kcal/h 
6300 

kcal/h 
2900 

kcal/h 
kcal/h 

E3 A B 1 0 2 1 1 0 0 27500 

E2 B C 1 0 0 0 0 0 0 3000 

E1 C D 1 0 0 0 0 0 0 3000 

T D E 1 1 1 1 1 0 0 70000 

1 E F 1 0 0 0 8 8 8 80600 

2 F G 1 0 0 0 8 8 8 80600 

3 G H 1 0 0 0 8 8 8 80600 

4 H I 1 0 0 0 8 8 8 80600 

5 I J 1 0 0 0 8 8 8 80600 

6 J L 1 0 0 0 8 8 8 80600 

7 L M 1 0 0 0 8 8 8 80600 

8 M N 1 0 0 0 8 8 8 80600 

9 N O 1 0 0 0 8 8 8 80600 

10 O P 1 0 0 0 8 8 8 80600 

11 P Q 1 0 0 0 8 8 8 80600 

12 Q R 1 0 0 0 8 8 8 80600 
 

Fonte: Autor 

Utilizando-se dos dados das unidades consumidoras presentes em cada andar da 

instalação, pode-se iniciar as iterações matemáticas para que a Perda de Carga seja aferida 

em função dos trechos da instalação de gás. Uma vez que se têm uma topologia definida 

e imputada, os dados podem ser verificados na interface principal do software da 

COMGAS da seguinte maneira (Figura 15): 
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Figura 15 – Topologia utilizada no dimensionamento da instalação de Gás Natural do Soberane 

Live + Work. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Após a verificação dos dados informados, o software apresenta uma tela de 

confirmação sem erros aparentes, com isso então deve-se iniciar os procedimentos de 

cálculos no software. Como pode-se observar a direita da tela do simulador, têm-se a 

coluna “Fator de Simultaneidade”, onde pode-se definir para quais andares considerar o 

fator, visto que este é uma aproximação física a ser considerada quando se possui 

unidades consumidoras que possam ser desconsiderados em casos de uso simultâneo, 

objetivando reduzir as pressões internas da instalação, em função disso, possibilitando 

uma redução dos diâmetros das tubulações utilizadas, gerando por consequência uma 

economia nos custos do projeto.  

O Soberane apresenta todos os andares funcionando em simultaneidade, por isso 

todas as opções referentes ao fator devem ser marcadas em todos os trechos da instalação, 

em função de serem consideradas que há necessidade para tal consumo em paralelo. Neste 

trabalho iremos modular exatamente como na vida real e considerar como seriam os 

procedimentos de cálculo, se houvessem sido considerados apenas as unidades 

residenciais funcinando em simultaneidade, obviamente considerando que ambas as 

situações apresentam as mesmas quantidades de unidades consumidoras, bem como sua 

disposição nos trechos da instalação.  
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Tabela 6: Tabela com os fatores de simultaneidade adotados para cada trecho da rede de instalação de Gás Natural. 

Figura 16 - Gráfico dos fatores de simultaneidade obtidos para os trechos da instalação do Soberane. 

Considerando o Fator de Simultaneidade em todos os andares, temos os valores 

do Fator de Simultaneidade referentes as potências calculadas, que são as somas 

acumulativas das potências em função de número de andares da rede de instalação, 

obtêm-se a seguinte tabela: 

 

Ponto 

Inicial 

Ponto 

Final 

Comp. 

Tudo (m) 

Comp. 

Conex. (m) 

Comp. 

Total (m) 

Pot. Calc. 

(kcal/h) 

Fator. 

Simul. (%) 

A B 35 7.05 42.05 1070700 20.05 

B C 26 0.43 26.43 1043200 20.27 

C D 26 0.43 26.43 1040200 20.30 

D E 24 0.43 24.43 1037200 20.32 

E F 44 2.12 46.12 967200 20.93 

F G 44 2.12 46.12 886600 21.71 

G H 44 2.12 46.12 806000 22.59 

H I 44 2.12 46.12 725400 23.62 

I J 44 2.12 46.12 644800 24.81 

J L 44 2.12 46.12 564200 26.24 

L M 44 2.12 46.12 483600 28.00 

M N 44 2.12 46.12 403000 30.23 

N O 44 2.12 46.12 322400 33.20 

O P 44 2.12 46.12 241800 37.46 

P Q 44 2.12 46.12 161200 44.42 

Q R 44 2.12 46.12 80600 59.43 
 

Fonte: Autor 

Pode-se ver que o fator de simultaneidade varia de acordo com o trecho da 

tubulação, sendo menor na base da instalação e tendendo a subir de acordo com a elevação 

métrica, isso acontece porque na base na estrutura, deve-se impor uma potência suficiente 

para que o gás alimente todas as unidades consumidoras (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 7: Tabela com os valores de Potência Adotada e a Vazão Adotada por trecho da Instalação de 

Gás Natural do Soberane Live + Work. 

 

Uma vez que possuímos tais dados, podemos calcular a Potência Adotada (kcal/h) 

e a Vazão de gás (m3/h) em cada trecho, usando a relação anteriormente citada, obtendo 

a seguinte tabela: 

 

Ponto 

Inicial 

Ponto 

Final 

Comp. 

Total (m) 

Fator. 

Simul. (%) 

Pot. Adot. 

(kcal/h) 

Vazão 

Trecho 

(Nm3/h) 

A B 42.05 20.05 214706 24.97 

B C 26.43 20.27 211490 24.59 

C D 26.43 20.30 211137 24.55 

D E 24.43 20.32 210784 24.51 

E F 46.12 20.93 202412 23.54 

F G 46.12 21.71 192450 22.38 

G H 46.12 22.59 182101 21.17 

H I 46.12 23.62 171306 19.92 

I J 46.12 24.81 159994 18.6 

J L 46.12 26.24 148070 17.22 

L M 46.12 28.00 135406 15.74 

M N 46.12 30.23 121819 14.16 

N O 46.12 33.20 107030 12.45 

O P 46.12 37.46 90582 10.53 

P Q 46.12 44.42 71599 8.33 

Q R 46.12 59.43 47897 5.57 
 

Fonte: Autor 

Com os valores referentes a potência adotada e a vazão de gás em cada trecho, 

pode-se calcular a perda de carga em função do atrito com as tubulações, conexões e da 

altura de cada andar em que se está considerando a variação. Uma vez que calculamos a 

variação de pressão em função da quantidade de andares em que a instalação de gás está 

disposta, pode-se inferir valores de pressão inicial e pressão final por trecho da rede, de 

maneira que cada andar apresente seus respectivos valores.  

Assumindo tais valores de pressão inicial e final, têm-se a possibilidade de se 

calcular a velocidade com o que gás percorre cada trecho da rede gás, sendo esta é [m/s]. 

Esta informação é de extrema importância para que se mantenham todas os pontos da 

rede dentro das Normas Técnicas Brasileiras de Instalação de Redes de Gás, onde indica-

se que a velocidade de percolação do gás não ultrapasse o valor de 5 m/s, em nenhum dos 
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Tabela 8: Tabela dos valores de Velocidade de circulação interna de Gás Natural para cada trecho 

do Soberane Live + Work. 

Figura 17 - Gráfico das velocidades de circulação interna do Gás Natural para os trechos do Soberane. 

pontos da rede. A partir disso, obtém-se a seguinte tabela de valores de pressão inicial 

(kPa) em cada trecho, pressão final (kPa) em cada trecho, perda de carga em cada trecho 

(kPa) e a velocidade do gás (m/s) de cada trecho da instalação: 

 

Ponto 

Inicial 

Ponto 

Final 

Vazão 

Trecho 

(Nm3/h) 

Pres. 

Inicial 

(kPa) 

Perda 

Pres. 

(kPa) 

Pres. 

Final 

(kPa) 

Veloc. 

(m/s) 

A B 24.97 2.45 0.022 2.428 1.43 

B C 24.59 2.428 -0.001 2.429 1.99 

C D 24.55 2.429 -0.001 2.429 1.99 

D E 24.51 2.429 0.008 2.421 1.98 

E F 23.54 2.421 0.047 2.374 1.91 

F G 22.38 2.374 0.041 2.334 1.81 

G H 21.17 2.334 0.035 2.299 1.72 

H I 19.92 2.299 0.029 2.27 1.61 

I J 18.6 2.27 0.023 2.246 1.51 

J L 17.22 2.246 0.018 2.229 1.4 

L M 15.74 2.229 0.012 2.217 1.28 

M N 14.16 2.217 0.006 2.211 1.15 

N O 12.45 2.211 0 2.21 1.01 

O P 10.53 2.21 -0.005 2.216 0.85 

P Q 8.33 2.216 0.009 2.207 1.05 

Q R 5.57 2.207 -0.007 2.214 0.7 
 

Fonte: Autor 

Com isso, o software pode calcular os valores finais de diâmetro interno da 

tubulação, para que as demais propriedades sejam respeitadas, ou seja, que se adequem 

melhor a instalação de cada trecho da rede de gás. Para fins de economia devem se adotar 

diâmetros homogêneos para a maior parte possível da tubulação (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 9: Diâmetros internos da tubulação por trecho, calculados via software COMGÁS. 

Figura 18 - Resultados obtidos via Simulador da COMGÁS para o Soberane Live + Work 

Uma vez que o software alcança níveis aceitáveis de velocidade de circulação 

interna do gás, garantindo que todas as unidades consumidoras sejam bem atendidas e 

que todos as normas técnicas sejam respeitadas, pode-se finalmente calcular o diâmetro 

interno ideal para a determinada rede de circulação de Gás Natural, usando da equação 

X, obtém-se os seguintes valores: 

Ponto Inicial Ponto Final 
Diâmetro 

Calculado (mm) 

Limite 

Norma 

Limite 

Pressão 

A B 79 OK OK 

B C 66 OK OK 

C D 66 OK OK 

D E 66 OK OK 

E F 66 OK OK 

F G 66 OK OK 

G H 66 OK OK 

H I 66 OK OK 

I J 66 OK OK 

J L 66 OK OK 

L M 66 OK OK 

M N 66 OK OK 

N O 66 OK OK 

O P 66 OK OK 

P Q 54 OK OK 

Q R 54 OK OK 
 

Fonte: Autor 

O software de dimensionamento da COMGÁS, realiza a checagem automáticas 

das normas técnicas exigidas para os limites de velocidade interna e limites de pressão 

dentro das tubulações para cada trecho seccionado (Figura 18), vide Anexo I.  

 
Fonte: Autor 
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Figura 19 - Comparação dos diâmetros recomendados para as instalações do Soberane Live + Work 

7 CONCLUSÕES 

 

O mercado consumidor de Gás Natural está em crescimento exponencial, seja por 

vias fixas, por meio de instalações em residenciais e/ou comerciais, ou por vias móveis, 

sendo utilizado em veículos como combustível. De qualquer maneira, pode-se considerar 

como sendo um investimento válido e de retorno garantido, quando se compara sua 

rentabilidade anual com a rentabilidade de outras fontes de energia para estas aplicações. 

 Quando se trata de projetar a instalação de uma rede de Gás Natural em um 

edifício, o software de simulação da COMGÁS mostrou-se fácil acesso, primeiramente 

por ser gratuito e segundamente, por sua boa interface de operação. Podemos ver que 

definindo os limites mínimos para os diâmetros das tubulações internas, pode-se aferir 

quais estruturas utilizar, de acordo com as opções disponíveis no mercado (Figura 19): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 20 - Estação Medidora e Reguladora de Pressão do Soberane Live + Work. 

Figura 21 - Tubulação de 3" com válvula VGA de segurança do trecho A-B da instalação do Soberane. 

Tais informações condizem com as decisões tomadas pelo projetista do Soberane 

Live + Work, onde este escolheu tubulações de 3’’ para receber o gás que vem da rede de 

distribuição e levá-lo até o ponto de circulação A-B, conforme podemos ver na foto real 

abaixo (Figura 20):  

Nesta imagem pode-se ver um trecho da conexão A-B de 3’’ utilizado na 

instalação da base da rede de distribuição, bem a presença de válvula de segurança em 

formato esfera, que execute o corte da distribuição geral quando necessária (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor 
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Figura 22 - Tubulação de 2'' 1/2 do trecho C-D da rede de Gás de Natural do Soberane. 

Figura 23 - Torre residencial do Soberane Live + Work. 

Para as demais linhas de distribuição, constatou-se a utilização de tubulações com 

2’’ 1/2 (duas polegadas e meia) de diâmetro interno, pertencentes ao trecho B-P da 

instalação da rede de gás. Conforme pode-se ver abaixo (Figura 22): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde consegue-se identificar visualmente a utilização do diâmetro recomendado 

pelo software de simulação, além de possuir mais uma válvula de corte geral para caso 

de extrema necessidade. Este tipo de tubulação segue sendo utilizada por toda a região 

residencial do Soberane (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor 
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Figura 24: Válvulas de contenção presentes na cobertura da torre residencial do Soberane, representando 

o ponto R da instalação. 

Conforme calculado anteriormente, para os trechos finais da instalação, que é do 

ponto P ao ponto R, pode-se utilizar tubulações menores que as predecessoras, em função 

de possuir uma menor potência calculada por trecho indicado. Por tanto, por questões 

econômicas, recomenda-se a redução do diâmetro interno da tubulação, e pode-se ver que 

assim foi realizado. Pode-se ver que as saídas de gás na cobertura apresentam diâmetro 

de 2’’ (duas polegadas), como pode-se ver abaixo (Figura 24): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atual rede de distribuição do Soberane foi construída pensando na expansão da 

mesma, em função disso há diversas saídas de gás que podem ser ativadas, possibilitando 

o aumento de seu consumo total de acordo com a necessidade.  

 Como sugestão para trabalhos futuros pode-se fazer o estudo de outras estruturas 

prediais com base nos conhecimentos técnicos adquiridos com o software, dando enfoque 

em outras metodologias de cálculo estrutural e/ou que apresentem a necessidade de mais 

ramificações que o modelo do Soberane. Além disso, pode-se verificar a influência do 

fator de simultaneidade nos cálculos de potência e vazão.  

 

 

 

Fonte: Autor 
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ANEXO I 

 

ABNT NBR 5419:2005, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

ABNT NBR 5580:2007, Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos 

– Especificação; 

ABNT NBR 5590:1995, Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou 

galvanizados por imersão a quente, para condução de fluidos; 

ABNT NBR 6925:1995, Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca 

NPT para tubulação; 

ABNT NBR 6943:2000, Conexões de ferro fundido maleável, com rosca ABNT NBR 

NM-ISO 7-1, para tubulações; 

ABNT NBR 8189:1995, Manômetro com sensor de elemento elástico; 

ABNT NBR 11720:2005, Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem 

capilar – Requisitos; 

ABNT NBR 12712:2002, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível; 

ABNT NBR 12912:1993, Rosca NPT para tubos – Dimensões; 

ABNT NBR 13103:2006, Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos 

dos ambientes; 

ABNT NBR 13127:1994, Medidor de gás tipo diafragma, para instalações residenciais; 

ABNT NBR 13206:2004, Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para 

condução de fluidos – Requisitos; 

ABNT NBR 13419:2001, Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNf; 

ABNT NBR 13523:2006, Central de gás liquefeito de petróleo (GLP); 

ABNT NBR 14105:2006, Manômetro com sensor de elemento elástico – Recomendações 

de fabricação e uso; 

ABNT NBR 14177:1998, Tubo flexível metálico para instalações domésticas de gás 

combustível; 

ABTN NBR 14461:2000, Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Instalação em obra por 

método destrutivo (vala a céu aberto); 
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ABNT NBR 14462:2000, Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 

ABNT NBR 14463:2000, Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 

ABNT NBR 14464:2000, Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda de 

topo; 

ABNT NBR 14465:2000, Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda por 

eletrofusão; 

ABNT NBR 14745:2004, Tubo de cobre sem costura flexível, para condução de fluidos 

– Requisitos; 

ABNT NBR 14788:2001, Válvulas de esfera – Requisitos; 

ABNT NBR 14955:2003, Tubo flexível de borracha para uso em instalações de GLP/GN 

– Requisitos e métodos de ensaios; 

ABNT NBR 15277:2005, Conexões com terminais de compressão para uso com tubos de 

cobre – Requisitos; 

ABNT NBR 15345:2006, Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre 

– Procedimento; 

ABNT NBR 15358:2006, Redes de distribuição para gases combustíveis em instalações 

comerciais e industriais – Projeto e execução; 

ABNT NBR 15489:2007, Solda e fluxos para união de tubos e conexões de cobre e ligas 

de cobre – Especificação; 

ABNT NBR NM ISO 7-1:2000, Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é 

feita pela rosca – Parte 1 - Dimensões, tolerâncias e designação; 

ASME/ANSI B16.9:2001, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings; 

ASME/ANSI B16.3:1998, Malleable Iron Threaded Fittings; 

API 5 L:2004, Specification for Line Pipe; 

ASTM D 2513:2006, Standard Specification for Thermoplastic gas pressure pipe, tubing 

and fittings; 

ASTM F 1973:2005, Standard Specification for Factory assembled anodeless risers and 

polition fittings in polyethylene (pe) and polyamide 11 (pa11) fuel gas distribution 

systems; 
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DIN 3387:1991, Separable unthreaded pipe connections for metal gas pipes; 

ISO 10838-1:2000, Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the supply of 

gaseous fuels – Part 1: metal fittings for pipes of nominal fuels; 

  




