
PASSO A PASSO
PARA INSTALAR

GLP EM SUA 
INDÚSTRIA



O GLP é uma excelente opção de energético para a indústria e conta com um processo de 
instalação rápido e prático. Porém, é fundamental contar com um fornecedor especializado 
na execução desse processo, garantindo a adequação às normas de segurança e o melhor 
funcionamento no dia a dia. 

Alguns fornecedores podem liderar todas as etapas, dependendo da negociação com o cliente. 
A Ultragaz realiza esse trabalho para seus clientes, assumindo a gestão e também a execução 
da obra civil, da mecânica e da elétrica para a indústria – esse pacote completo se chama 
Ultrapronto. Todo o processo, a partir do fechamento do contrato, é executado em um prazo 
máximo de 30 dias corridos. Após esse tempo, o cliente recebe a “chave na mão” para começar 
a operar, isto é, o gás chegando até o queimador. 

Quer conhecer cada etapa do processo de instalação do GLP em indústria? Confira a seguir o 
passo a passo detalhado que garante o funcionamento eficiente e seguro de uma central de 
GLP. 

Boa leitura!
Ultragaz
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O primeiro passo é o cliente solicitar uma visita técnica gratuita da equipe Ultragaz. Ela 
irá até a indústria do solicitante para avaliar o espaço e as condições para a instalação da 
central de gás. 

Nesse momento, o consultor da Ultragaz avalia se o cliente possui espaço adequado para 
a instalação da central de GLP que atenda à NBR 13523, da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), e à Instrução Técnica 28, do Corpo de Bombeiros, e já indica o local 
para a instalação da central de gás e do local que será utilizado para abastecimento. 

Considerando o giro da logística e a área disponível para instalação dos recipientes, são 
calculados a quantidade e também o tamanho dos vasilhames ou tanques estacionários a 
ser instalados. Quando necessário, o departamento de instalação industrial também visita 
a indústria para fazer a checagem dos pontos destacados pela consultoria comercial.

PASSO 1
Visita técnica
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A partir do volume estimado de consumo e da quantidade de 
vasilhames que serão instalados, são apresentadas as condi-
ções comerciais de fornecimento. A duração desta etapa de-
pende muito da rapidez de aprovação do cliente. 

PASSO 2
Negociação comercial
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O local de instalação da central de gás deve atender às normas 
da ABNT e do Corpo de Bombeiros, que determinam afasta-
mentos de segurança para portas, janelas e pontos de ignição 
(a distância depende do tamanho dos tanques). A central de 
gás deve estar sempre em área externa, aberta e ventilada, 
com acesso fácil para a movimentação dos vasilhames de GLP 
e para a passagem da mangueira de abastecimento.

Mantenha a área livre de materiais 
combustíveis, como mato, madeira, tinta, 
papéis etc.

Atenção: o mato deve ser ARRANCADO e 
não cortado.

Não obstrua o acesso às instalações ou aos 
equipamentos de combate a incêndio.

Não permita fonte de ignição próxima da 
área.

Não deve ser utilizado nenhum equipamento 
elétrico que possa gerar calor ou faísca.
Ex.: cortador de grama elétrico.

PASSO 3
Preparação das áreas de 
instalação da central de 
abastecimento
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PASSO 3
Preparação das áreas de 
instalação da central de 
abastecimento

Há também regra específica para o afastamento de divisa de propriedade e de 
edificação. No caso do tanque de 2 toneladas, essa distância é de 3 metros; no 
tanque de 60 toneladas, a distância em relação a outras construções deve ser 
de 15 metros.
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A etapa seguinte é a montagem da central dentro das condi-
ções de segurança. A Ultragaz pode assumir toda a instalação 
e oferece a possibilidade de montar uma central pré-molda-
da, chamada de Ultrapronto. Também são instalados o coletor 
com regulador de pressão e o vasilhame de GLP.

PASSO 4
Montagem da central
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Antes de autorizar o primeiro abastecimento, a fornecedora 
de gás realiza o teste de estanqueidade, exigido legalmente, 
que verifica, por meio da pressurização de ar comprimido na 
tubulação por determinado período de tempo, se há vaza-
mento na rede. O cliente acompanha o teste. A aprovação 
resulta no Registro de Teste de Estanqueidade, o “voucher” 
para o primeiro abastecimento. Em caso de reprovação, são 
feitos os reparos necessários para novo teste. 

PASSO 5
Teste de segurança

realiza-se

(rabo de porco)
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O processo de abastecimento é feito com um 
caminhão específico para o transporte de GLP, 
que completa o nível de cada cilindro utilizando 
uma mangueira e uma conexão especial sem 
interromper o fornecimento.

PASSO 5
Teste de segurança
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Após a realização do teste, são feitas as interligações, primei-
ramente do vasilhame com o coletor e, depois, dos pontos 
dos equipamentos abastecidos a gás. É neste momento que 
ocorre a abertura da válvula para a saída de gás do vasilhame 
para a tubulação; e é nesse momento que se realiza o teste de 
funcionamento dos equipamentos com o gás.

PASSO 6
Interligação
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É realizado um treinamento na indústria para explicar o funciona-
mento da central GLP e os procedimentos de segurança para cada 
situação. A Ultragaz fornece o projeto de localização da central e 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro respon-
sável pelo projeto para a indústria apresentar ao Corpo de Bombei-
ros durante a vistoria. O Corpo de Bombeiros avalia a área em que 
a central foi projetada e montada, a documentação, a proteção da 
central com os extintores e rotas de fuga. Se tudo estiver de acordo 
com as normas, o Corpo de Bombeiros emite o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB).

PASSO 7
Finalização e treinamento
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Pronto! Com o cumprimento dessas etapas, a indústria 
está pronta para operar com GLP de forma segura e se-
guindo todas as normas.

PASSO 8
Início da operação



Agora que você conferiu como é feita a instalação de uma central de GLP na indústria, 
que tal entender como ela pode funcionar na sua empresa?

Agende uma conversa gratuita com um consultor da Ultragaz.

QUERO SOLICITAR A VISITA DE 
UM CONSULTOR ULTRAGAZ

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-industria?_ga=2.192209452.766386947.1581949829-567717977.1564321555&_gac=1.204079524.1580415139.EAIaIQobChMIqtTphpGs5wIVi4SRCh0wHAA2EAAYASAAEgLLSvD_BwE

