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Olá!

Você sabia que cada vez mais se  
utilizam tecnologias para medição remota 
e automação residencial? Atualmente  
5% das residências do mundo possuem 
algum tipo de dispositivo inteligente,  
este número será de 19,3% até 2024, 
segundo dados da plataforma Statista.

Neste guia, trazemos informações sobre  
as vantagens da medição individual  
de gás para condomínios residenciais. 
Mostramos ainda quais são as etapas 
necessárias para contar com esse serviço  
e como a tecnologia vem evoluindo  
para atender os condomínios.  
 

Por fim, apresentamos o Controle 
Inteligente, a nova solução da Ultragaz.
A empresa foi pioneira na oferta de medição 
individualizada de gás para condomínios, 
em 2003. Preparada para o futuro, inova 
mais uma vez ao oferecer uma nova 
tecnologia de medição remota de consumo 
de gás, trazendo aos moradores mais 
transparência, comodidade, segurança  
e facilitando o controle de gastos. 

Esperamos que este guia seja útil para  
a tomada de decisão em seu condomínio.

Boa leitura!
Ultragaz
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VANTAGENS  
DA MEDIÇÃO  
INDIVIDUAL  
DE GÁS 

Contar com a medição individualizada  
de gás em um condomínio traz 
benefícios para os moradores e também 
para o  condomínio como um todo. 
Conheça as principais vantagens  
de possuir esse serviço: 
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O cliente paga apenas pela quantidade 
que efetivamente usa, sem cobrança  
de consumo mínimo. Quando não  
há essa solução, o consumo total é 
rateado igualmente entre as unidades. 
Assim, apartamentos com menos 
moradores ou que utilizam menos gás 
acabam sendo prejudicados na divisão.

A medição individualizada  
de gás permite o acompanhamento  
do consumo em cada unidade, 
facilitando identificar com agilidade 
eventuais vazamentos quando  
é registrado um volume anormal.

Como a relação comercial passa  
a ser entre a fornecedora de GLP  
e a unidade, o condomínio não  
é onerado em caso de inadimplência 
do morador, como acontece  
quando há a cobrança coletiva.

COBRANÇA  
MAIS JUSTA SEGURANÇA

CONTROLE DA 
INADIMPLÊNCIA
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COMO 
INSTALAR

A instalação pode ser feita tanto em 
empreendimentos novos, considerando  
a necessidade de infraestrutura desde  
o projeto, quanto em condomínios  
já existentes. Neste caso, é necessário  
avaliar a viabilidade e as condições.   
Um ponto importante para realizar esse 
tipo de adaptação é que, antes de solicitar 
a instalação à empresa de gás, é necessário 
aprovar a implantação da medição 
individualizada de gás em assembleia.
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O primeiro passo é  entrar em contato com a Central  
de Atendimento das distribuidoras de gás e solicitar  
uma consultoria para a mudança. A partir dessa 
solicitação, é feito o levantamento técnico do condomínio, 
avaliando disponibilidade e condições de instalação. 

LEVANTAMENTO 
TÉCNICO

Finalizado o levantamento técnico, é apresentado  
o orçamento para execução e a instalação a serem 
realizados por prestadores de serviço. As condições  
de instalação dependem da disponibilidade  
de infraestrutura de cada condomínio. No caso  
dos edifícios, pode ser necessário instalar uma  
estrutura distribuição de GLP composta por prumada 
central e ramais secundários para os apartamentos.  

INSTALAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA

Após a instalação da tubulação, são incluídos os 
medidores individuais em cada unidade consumidora. 
Também são instalados medidores de gás nas áreas 
comuns, como churrasqueira, aquecedor de piscina  
ou de água. Esse consumo é computado na conta  
geral do condomínio e rateado entre os condôminos.

INSTALAÇÃO 
DOS MEDIDORES 
INDIVIDUAIS
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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.



EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA

A tecnologia é uma importante  
aliada no aprimoramento da medição 
do consumo de gás em condomínios. 
Confira uma linha do tempo com  
as evoluções que aconteceram nesse 
segmento nas últimas décadas. 
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Nesse período, quando começou 
a acontecer a distribuição  
de GLP a granel em condomínios 
em substituição aos botijões,  
a cobrança era coletiva. 

As unidades utilizavam o gás 
distribuído via central e a conta  
única era rateada igualmente.  
As principais falhas deste método  
de cobrança eram o impacto  
no fluxo de caixa do condomínio 
(inadimplência) e a sensação  
de injustiça entre os moradores. 

O mercado passa a utilizar  
a medição individualizada de gás. 
Com isso, cada condômino vira 
cliente direto da distribuidora  
de gás, o que desonera o condomínio 
em casos de inadimplência.  
A mudança amplia a transparência  
ao faturar individualmente  
o cliente pelo volume de gás 
consumido. A individualização  
de fatura também reduz  
os atritos entre os moradores.

O passo seguinte é a evolução  
da medição individualizada de gás  
para sua versão remota e com  
possibilidade de acompanhamento  
do consumo em tempo real.  

A Ultragaz começou a desenvolver  
o Controle Inteligente em 2018 
utilizando transmissores remotos  
e integrações tecnológicas  
com Internet das Coisas (IoT).  
Com isso, não é necessário  
fazer a leitura no local. 

DÉCADA DE 90 ANOS 2000 2020
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O futuro desta tecnologia irá seguir o caminho da desmaterialização 
também nos casos de acompanhamento e controle de consumo 
de gás, como já vem acontecendo em nosso dia a dia em diversas 
áreas, a exemplo dos serviços de streaming de TV que substituíram 
as locadoras. Com isso, será possível buscar a informação atualizada 
sobre o consumo de gás via assistentes virtuais tais como Google 
Home ou Alexa, sem precisar utilizar o celular ou aplicativo do 
sistema. Outra tendência é o uso simultâneo de diferentes canais  
de comunicação com o cliente interligados e com integração de dados. 

Um novo padrão de serviços deve ser criado a partir destes dados 
e da inteligência artificial que permite às empresas acessar  
e atender à demanda do cliente na plataforma em que estiver  
e quando quiser. O uso desta tecnologia irá possibilitar alertar  
o cliente quando o consumo de gás atingir determinado volume  
e também identificar possíveis vazamentos. 

TENDÊNCIAS 
PARA O FUTURO



CONTROLE 
INTELIGENTE
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É fácil para o cliente bloquear 

ou liberar seu consumo de gás, pelo 

acesso Ultragaz Controle via App  

ou site. Quando a família vai viajar,  

basta desligar o gás pelo período  

que estiver ausente.  Ou se alguém  

sai de casa e acha que esqueceu  

o forno ligado, por exemplo, também 

pode acionar o bloqueio de onde estiver.

ACIONAMENTO REMOTO

Como não há a necessidade da entrada 

de um leiturista no condomínio,  

o ambiente fica muito mais preservado  

e menos exposto tanto do ponto de vista  

de segurança quanto sanitário.

MAIOR SEGURANÇA

Nova solução de medição individual 
remota de GLP para condomínios, lançada 
pela Ultragaz, que propicia ao cliente mais 
segurança, comodidade e praticidade.

Além das vantagens dos sistemas 
tradicionais de medição individual,  
o Controle Inteligente possibilita:

O QUE É: DIFERENCIAIS:
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O modelo tradicional de medição 

individualizada de gás depende da figura 

do leiturista, profissional que visita  

o condomínio mensalmente para anotar  

o consumo registrado nos medidores.  

A nova tecnologia é muito mais precisa 

porque mede instantaneamente os dados 

de consumo por meio de um transmissor 

remoto, permitindo que a leitura seja 

realizada de forma precisa durante todo o 

período. Além disso, é possível acompanhar 

o consumo de GLP na residência por meio 

de um aplicativo no celular ou pelo site.

MAIOR PRECISÃO

Por meio do aplicativo e do site  

Ultragaz Controle, é possível fazer  

o acompanhamento do consumo  

a cada hora. Isso permite identificar 

desvios de consumo, sendo possível  

corrigir falhas e vazamentos  

com agilidade. Cada morador também 

consegue acompanhar seu padrão  

de consumo e compará-lo com  

sua média histórica. Dessa  

forma, permite o melhor controle  

de gastos de cada unidade.

MEDIÇÃO EM TEMPO REAL
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A solução é composta por:

COMO FUNCIONA?

• Medidor de GLP
• Sensor de leitura
• Aparelho para coleta  

e transmissão de dados

• Aplicativo de controle de GLP 
• Portal Web
• Painel de gestão do condomínio
• Serviços Adicionais

SISTEMA REMOTO DE MEDIÇÃO, 
TRANSMISSÃO E CONTROLE

APLICATIVO E PORTAL 
ULTRAGAZ CONTROLE

A conectividade é possível por meio de sensores que captam  
as informações de consumo de GLP em tempo real, os dados  
são transmitidos para as plataformas digitais via rede sem fio.  
Os sensores são instalados em um medidor de vazão de gás 
homologado pelo Inmetro. Este requisito é necessário para  
que seja possível realizar a leitura/faturamento do cliente  
de maneira adequada. 

A instalação da infraestrutura para uso do Controle Inteligente  
é feita por prestadores de serviço homologados, que realizam  
um levantamento técnico em que avaliam disponibilidade, 
condições de instalação e apresentam orçamento para execução. 

No caso de o condomínio já ter a medição individualizada  
de gás, é possível aproveitar a estrutura, mas é necessário 
substituir os medidores individuais que ficam nas unidades  
pelos novos modelos. A instalação também contempla  
o uso de um transmissor do Controle Inteligente por unidade 
consumidora. Se necessário, a instalação do medidor  
e do transmissor pode ser realizada em ambiente externo  
pois o produto é resiste à chuva, choques físicos e elétricos.



15

INFRAESTRUTURA DO PRODUTO:

Leitura do consumo, 
armazenagem de dados, 
corte e liberação do gás.

G1.0, G1.6 ou maiores 
(áreas comuns)

Concentrador de dados, 
comunicação com a nuvem

Comunicação entre  
andares, até o  
concentrador.



QUER CONHECER AS VANTAGENS  
DE CONTAR COM O GLP DA ULTRAGAZ 
EM SEU CONDOMÍNIO E SABER MAIS 
SOBRE O CONTROLE INTELIGENTE? 

SOLICITE VISITA GRATUITA  
DA NOSSA EQUIPE.

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-condominios
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