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A instalação de gás em condomínios residenciais, seja de  

casas ou de apartamentos, é uma decisão que costuma gerar 

dúvidas. Afinal, é uma escolha que envolve um grande grupo  

de indivíduos, cada um com um repertório de informações  

e com dúvidas próprias, a partir da quantidade de informações 

que circula no mercado, muitas delas equivocadas.  

Há questões relativas à segurança, às condições comerciais  

e ao processo necessário para a instalação da rede  

que irá servir ao condomínio.

A informação essencial é a seguinte: a equipe da Ultragaz  

tem profundo conhecimento técnico, vasta experiência prática 

em campo e está apta a desenvolver projetos customizados  

em qualquer tipo de condomínio. Aos potenciais clientes, basta 

tomar a decisão de solicitar uma visita da equipe Ultragaz  

ao local. Do restante, nós cuidamos!

Quer entender direitinho como funciona o processo?  

Então confira a seguir a explicação do que ocorre em cada  

uma das etapas e anote quando a Ultragaz fica responsável  

por todas as fases. Isso inclui aprovação de projeto, entrega  

de materiais, montagem, adaptações e todos os testes 

necessários para liberação do uso. Confira o passo a passo:
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13 DIAS corridos quando utilizado o Ultrapronto  

e o escopo compete apenas à montagem da central  

e ao teste de estanqueidade;

30 DIAS corridos quando a Ultragaz executa a obra  

civil e o escopo inclui a construção do abrigo da central, 

a montagem de central e o teste de estanqueidade.

60 DIAS é o prazo que a obra pode durar quando 

realizada por mão de obra escolhida pelo condomínio, 

mas o ideal é deixar a cargo da Ultragaz, que, pela 

experiência que possui, realiza com enorme agilidade.

CRONÔMETRO DISPARADO

*em condomínio com 100 unidades.

TEMPO MÉDIO ENTRE A VISITA DO PROJETISTA 
E A FINALIZAÇÃO DO PROJETO*:
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A visita do técnico e do consultor comercial da Ultragaz acontece 

em até 48 horas após seu agendamento. Na ocasião, é feita uma 

análise minuciosa para conhecer as necessidades do condomínio e 

verificar as condições do local. São oferecidas todas as informações 

relativas à viabilidade do projeto, segurança, cronograma da obra  

e demais explicações sobre casos de transição, que diferem quando 

a conversão é feita de outro fornecedor de GLP para o GLP da 

Ultragaz ou de gás natural para Ultragaz.

Nesta visita, a equipe Ultragaz informa se será possível optar  

pela solução Ultrapronto (abrigo pré-moldado feito com placas  

de concreto que acelera o processo) ou se será necessário construir 

o abrigo em alvenaria.

A equipe apura informações como a quantidade de unidades  

que compõem o condomínio e a tecnologia que será usada  

para medição do consumo de gás.

O consultor da Ultragaz produz, no ato da visita, uma simulação 

virtual em 3D do espaço com a central de gás já instalada,  

para melhor visualização do síndico e do zelador, responsáveis  

por transmitir a informação internamente.

PASSO 1 
VISITA TÉCNICA
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Após a visita, o consultor comercial da Ultragaz elabora a proposta 

considerando todas as especificidades do projeto – necessidade  

de construções e/ou adaptações de espaço, redes, tubulações. 

Aprovada a proposta, o projetista vai ao local para definir  

onde será instalada a central de gás e desenhar um projeto  

sob medida, contemplando também o caminho das tubulações 

para as unidades e a instalação dos medidores individuais. 

O projeto a ser executado pela Ultragaz segue rigorosamente 

as normas de segurança definidas pela Associação Brasileira  

de Normas Técnicas e pelo Corpo de Bombeiros, que inclusive 

deve aprovar o projeto. Essas normas incluem eventuais ajustes 

no entorno da central, como, por exemplo, no piso e nas 

distâncias em relação a edificações e pontos de ignição. 

PASSO 2 

FECHAMENTO  
DE CONTRATO

PASSO 3

VISITA DO PROJETISTA
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TESTE DE ESTANQUEIDADE

AR COMPRIMIDO

Cerca de 1 hora

Antes de autorizar o primeiro abastecimento, a Ultragaz 

realiza o teste de estanqueidade. O objetivo é verificar, por 

meio da pressurização de ar comprimido na tubulação por 

determinado período de tempo, se há vazamento na rede.  

O cliente (síndico, zelador ou morador) acompanha o teste.  

A aprovação resulta no Registro de Teste de Estanqueidade, 

que é o “voucher” para o primeiro abastecimento.

PASSO 5 

TESTE DE 
ESTANQUEIDADEO fluxo de entregas depende do cronograma da obra  

e do espaço para o correto armazenamento no local. São 

entregues todos os materiais necessários para a execução  

da obra civil e também das etapas que envolvem elétrica  

e mecânica, por exemplo.

PASSO 4 

ENTREGA DE MATERIAIS
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Quando a opção é pelo Ultrapronto, a equipe da Ultragaz inicia  

o trabalho encaixando as placas pré-moldadas, que resultam  

no abrigo. Em seguida, a equipe realiza a instalação do coletor 

com regulagem de pressão – é esta peça que capta o gás  

dos tanques e regula a pressão que seguirá para as unidades 

depois que o sistema todo estiver abastecido.

Para o correto dimensionamento do sistema, é feito  

um cálculo que considera comprimento total da rede,  

pressão, vazão, distâncias e também quantidade  

de equipamentos movidos a gás em cada torre: forno  

e fogão, chuveiro, churrasqueira, lareira etc.

O gás chega às unidades por meio de uma tubulação.  

Há casos em que essa estrutura é preexistente, o que  

demanda da equipe a verificação das condições; em outros,  

há a necessidade de construção de uma nova tubulação. 

PASSO 6 

MONTAGEM DA 
CENTRAL DE GÁS
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Os vasilhames de GLP são entregues pela Ultragaz  

com 40% do volume abastecido para a realização dos testes  

e da instalação da tubulação. No dia a dia, depois de feitos 

todos os testes e liberado o uso do GLP, as recargas 

programadas são feitas no local a partir de 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 7

CHEGADA DOS 
VASILHAMES

A Ultragaz fornece o projeto de localização da central e  

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro 

responsável para que o condomínio apresente ao Corpo  

de Bombeiros 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 e, estando tudo em conformidade,  

emite o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).  

Avalia também outros itens de segurança do condomínio 

antes de liberar o AVCB.

PASSO 8 

VISTORIA DO CORPO 
DE BOMBEIROS
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A equipe da Ultragaz verifica pontos de consumo e equipamentos 

de cada unidade para indicar os kits de conversão necessários.  

A Ultragaz não oferece esses kits, mas pode indicar fornecedores. 

Essa etapa só ocorre quando a migração é de GN para GLP.

Após a realização do teste, a Ultragaz faz as interligações: 

primeiramente do vasilhame com o coletor e depois dos pontos 

dos equipamentos abastecidos a gás em cada residência  

do condomínio. É neste momento que ocorre a abertura  

da válvula para a saída de gás do vasilhame para a tubulação.

PASSO 9

INTERLIGAÇÃO E 
ABASTECIMENTO

PASSO 10

CONVERSÃO DE 
EQUIPAMENTOS
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2. Neste ponto ocorre  

a abertura da válvula para  

a saída de gás do vasilhame 

para a tubulação.

3. É realizada a interligação 

para abastecimento do gás. 

1. Primeiro, realiza-se  

a interligação do vasilhame 

com o coletor por meio  

do PIGTAIL (rabo de porco), 

um fio específico para isso.

4. Por fim, o cliente assina 

um termo que confirma que 

a instalação foi concluída  

na data em questão, dentro 

do projeto acordado entre  

as partes e respeitando 

as normas de segurança.

INTERLIGAÇÃO
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Nesta fase, a Ultragaz procede a liberação dos medidores individuais 

das unidades ativas. Os medidores das unidades vazias são lacrados 

até a chegada de um novo morador, que irá solicitar à empresa  

a ligação do ponto.

A função do medidor individual é registrar o consumo de cada 

unidade, o que permite o pagamento proporcional ao consumo 

mensal, já que a relação comercial que se estabelece é entre 

condômino e Ultragaz. Sem a individualização, uma conta única  

é enviada ao condomínio, que precisa ratear os valores não pagos  

por unidades inadimplentes.

A leitura do consumo é feita uma vez ao mês no quadro geral  

no andar térreo do condomínio ou em quadros instalados  

no hall de cada andar. Em alguns casos, o medidor pode estar  

dentro do apartamento e a leitura pode ser feita remotamente.

Também é instalado um medidor de gás para o condomínio  

controlar o consumo de equipamentos instalados na área comum, 

como churrasqueira e aquecedor de piscina ou de água, por exemplo. 

Esse consumo é computado na conta geral do condomínio.

PASSO 11

INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO  
DE MEDIDORES INDIVIDUAIS 
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Depois que as unidades ativas recebem o abastecimento  

de GLP, a Ultragaz realiza um teste final. Em seguida,  

a empresa realiza um treinamento no condomínio  

para explicar o funcionamento da central GLP  

e os procedimentos de segurança para cada situação.

PASSO 12

TESTE FINAL E 
TREINAMENTO
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QUER CONHECER AS OPÇÕES  
DA ULTRAGAZ PARA FORNECIMENTO 
DE GÁS GLP NO SEU CONDOMÍNIO?

CLIQUE NO BANNER ABAIXO  
E SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA 
GRATUITA DA ULTRAGAZ.

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios?_ga=2.136070321.1688673509.1584036026-567717977.1564321555&_gac=1.14951938.1580415139.EAIaIQobChMIqtTphpGs5wIVi4SRCh0wHAA2EAAYASAAEgLLSvD_BwE
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