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Olá!
O GLP é um energético muito usado na indústria por sua eficiência em 
diversas aplicações e também pela comodidade para as empresas. 
Presente em todo o território nacional, o gás chega diretamente às 
unidades com o abastecimento a granel em centrais instaladas nas 
plantas industriais.

A instalação de centrais de GLP nas indústrias deve obedecer a uma 
série de regras para garantir a segurança e nem sempre é simples contar 
com um espaço adequado. Porém, são muitas as opções possíveis 
para adaptar o projeto às condições existentes nos diferentes portes 
de empresas e segmentos industriais. 

Então, ainda que existam dificuldades em uma primeira avaliação, é 
possível encontrar caminhos que possibilitam o desenvolvimento do 
projeto na grande maioria das situações. A equipe da Ultragaz trabalha 
juntamente com os clientes para desenvolver soluções customizadas 
que cumpram as normativas e atendam às necessidades das indústrias. 

Neste material, apresentamos os aspectos que as empresas devem 
considerar ao instalar uma central de GLP. Listamos também algumas 
alternativas para os principais problemas enfrentados ao desenvolver 
um projeto de instalação de gás industrial.

Esperamos que este material seja útil para sua indústria.
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Ao escolher o fornecedor de GLP para a indústria, é importante se certificar 
de que a empresa segue todas as exigências feitas pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e pelo Corpo de Bombeiros. Afinal, isso garante 
a segurança de todos os que circulam pela unidade e pelas proximidades. A 
Ultragaz cumpre rigorosamente os critérios de segurança e acompanha o 
cliente nessa jornada, prestando consultoria e assistência em todas as etapas, 
desde a elaboração do projeto à implementação e abastecimento do gás. 

O trabalho da empresa começa com a análise de viabilidade técnica do local 
e o desenvolvimento do projeto de instalação. Na visita técnica, é feita a 
avaliação do espaço para definir o melhor local para construção da central 
e são indicadas as condições que essa estrutura deve ter. A central de GLP 
deve ser instalada sempre em área externa, fora de edificações. A NBR 
13523 estabelece os requisitos mínimos para desenvolvimento do projeto e 
montagem da central. 

Fernando Angelo Cerqueira, coordenador de instalações da Ultragaz, ressalta 
ainda que devem ser obedecidas às instruções do Corpo de Bombeiros, que 
apresentam especificidades em cada região.

Há determinações diferentes em algumas regiões em critérios 
como espessura de paredes ou sistema de combate a incêndios, 
por exemplo. Então, não há uma receita única que atenda às 
normas de segurança em todos os lugares. 
Fernando Angelo Cerqueira, coordenador de instalações da Ultragaz

Soluções para restrições 
mais comuns
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Tipo de recipiente

As centrais de GLP industriais podem contar com uma grande variedade 
de recipientes para o abastecimento a granel de acordo com seu consumo.  
Para definir tamanho, quantidade e tipo de recipiente, são considerados 
critérios como consumo, espaço disponível e necessidades logísticas para 
reabastecimento. 

A estrutura pode ter desde recipientes transportáveis para consumos menores 
(como o B190, com capacidade para 190 quilos) a tanques estacionários. 
Neste caso, os menores têm capacidade de 2 toneladas e os maiores, de 60 
toneladas. Estes recipientes são disponibilizados em modelos horizontais, 
verticais, cilíndricos e esféricos.

Afastamentos de segurança

A normativa determina os afastamentos de segurança que a estrutura deve 
ter em relação a edificações, passeios públicos, pontos de ignição, redes 
elétricas, aberturas como ralos e bueiros, materiais combustíveis, produtos 
tóxicos e inflamáveis, entre outros. 

As distâncias diferem de acordo com o tamanho e a capacidade de 
armazenamento dos tanques. Para tanques de 2 toneladas, por exemplo, o 
afastamento da divisa de propriedade e de edificações é de 3 metros. No 
caso de tanques de 60 toneladas, essa distância salta para 15 metros.

Agrupamento de tanques

A normativa limita a quantidade de tanques estacionários que podem ser 
agrupados a no máximo seis. Mas é possível montar mais de um conjunto, 
desde que a distância entre eles seja de 7,5 metros.
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A existência de restrições não é um impeditivo para a instalação de centrais 
de GLP nas indústrias. Na grande maioria das situações, é possível encontrar 
caminhos que possibilitam o desenvolvimento do projeto.

Nossa equipe tem um grande conhecimento das normativas 
e está preparada para trazer propostas que atendam às 
necessidades da indústria e cumpram as exigências.
Tarcylla Villegas Samara, gerente comercial da empresa na Grande São Paulo

Ela destaca ainda que, como a empresa conta com frota própria, tem 
flexibilidade para atender às demandas dos clientes e garantir a pontualidade 
do abastecimento.

Apresentamos a seguir algumas alternativas que podem ser aplicadas em 
plantas industriais para possibilitar a instalação de centrais de GLP:

Instalação de mais de uma central de GLP

Dependendo do porte da indústria e do tipo de utilização do gás, pode valer a 
pena ter mais de uma central de GLP na planta. 

Fernando Cerqueira explica que essa é uma alternativa adotada por grandes 
empresas. Ele exemplifica com o caso de montadoras de veículos, em que há a 
utilização do GLP na fase gasosa e na fase líquida e também do propano. 

Para atender toda a unidade industrial cumprindo as normativas, costuma ser 
uma vantagem realizar um projeto de instalação com várias centrais.

Soluções para restrições 
mais comuns
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Uso de diferentes tipos de tanques

É possível escolher diferentes modelos de recipientes para montar a central. 
São disponibilizados tanques cilíndricos e esféricos. Os cilindros também têm 
versões na posição horizontal ou na vertical. Dessa forma, é possível escolher 
as opções mais adequadas para cada espaço.

Os tanques verticais ocupam um raio muito menor, facilitando 
o cumprimento dos afastamentos de segurança.
Lucas Silva Vergara, consultor comercial de pré-venda da Ultragaz

Aumento do giro de logística

A logística de abastecimento é um dos critérios utilizados para dimensionar 
uma central de GLP industrial. Muitas vezes, quando existem restrições 
técnicas para ampliação da tancagem da central, é possível aumentar o 
giro logístico.

Lucas Vergara, que atua na região de Paulínia (SP), onde há grande 
concentração de indústrias, destaca que esse é um grande diferencial da 
Ultragaz.
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Nossa frota é maior do que a de outras empresas e conseguimos 
realizar abastecimentos muito frequentes. Dependendo do local, 
podemos reabastecer diariamente.
Lucas Silva Vergara, consultor comercial de pré-venda da Ultragaz

Essa possibilidade também é importante para atender indústrias que 
apresentam aumento de produção sazonal ou registram um pico de consumo 
em função de uma necessidade específica – como um novo contrato.

Uso de vaporizadores

A instalação de vaporizadores permite diminuir a quantidade de recipientes 
de GLP e, dessa forma, reduzir a área ocupada pela central. Esse equipamento 
transforma o GLP do estado líquido para o estado gasoso, obtendo grandes 
vazões de vapor. 

Às vezes, a indústria precisa dobrar a capacidade instalada, mas 
apresenta restrição de espaço físico. Nesse tipo de situação, 
instalar um vaporizador pode resolver o problema.
Fernando Cerqueira

Ele explica que existem modelos de equipamento compactos, o que faz com 
que essa alternativa seja adotada com frequência em plantas industriais.
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Centrais em nicho ou na laje

Há algumas opções de locais menos convencionais para a instalação 
de centrais de GLP em indústrias e que ajudam a solucionar problemas 
específicos.

Uma delas é o uso de recipientes transportáveis em nichos externos na 
planta industrial. Essa opção, prevista na NBR 13523, é mais usual em 
empresas de menor porte.

Uma opção, quando não há espaço externo na planta é a instalação da central 
de GLP na laje. Para adotá-la, há condições específicas na NBR, que incluem 
o atendimento a normas técnicas de construção civil, o dimensionamento do 
projeto para suportar a carga, superfície plana e cercamento com muretas, 
entre outras.

Uso de coletores para abastecimento

Muitas vezes, as restrições técnicas nas indústrias não acontecem apenas 
em relação ao projeto de instalação da central de GLP. Outra preocupação é 
realizar o abastecimento dos recipientes com segurança e de acordo com a 
normativa. A NBR 14024 estabelece os procedimentos para abastecimento 
dos recipientes de GLP.

Entre as condições, a norma estabelece que a mangueira de abastecimento 
não pode passar por locais fechados ou perto de veículos. Dessa forma, 
não pode atravessar um estacionamento, por exemplo.

Quando não são encontradas alternativas viáveis para a passagem da 
mangueira, é possível instalar uma tomada de abastecimento na entrada 
do prédio ligada a uma tubulação que transporta o GLP até a central. 
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A Dynatech, indústria da área química instalada em Itupeva (SP), precisou 
buscar alternativas para instalar sua central de GLP. Para a empresa, a maior 
restrição não era a disponibilidade de espaço, mas a localização da central 
no terreno.

O problema era que não havia lugar perto dos pontos de 
utilização que respeitasse o recuo em relação à edificação.
Fernando César de Carvalho Júnior, engenheiro mecânico da empresa

A sede da empresa está localizada em uma unidade industrial de 72 mil m2 e, 
em 2020, migrou do gás natural para o GLP. O engenheiro explica que a opção 
foi utilizar o espaço de um jardim onde havia uma torre de resfriamento que 
não estava sendo utilizada. 

Dessa forma, foi possível instalar dois tanques estacionários de 7,5 m3 cada 
um e ainda deixar espaço para um terceiro recipiente, que deve ser instalado 
futuramente. Os ajustes, feitos com orientação da equipe da Ultragaz, incluíram 
também a eliminação de uma vaga de estacionamento. 

Estudo de caso
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Conseguimos aproveitar a rede de gás que já tínhamos,  
o que foi uma grande vantagem.
Fernando César de Carvalho Júnior, engenheiro mecânico da empresa
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A Ultragaz oferece soluções sob 
medida indústrias de todos os 
segmentos. Entre os diferenciais 
da empresa, estão: 

 Consultoria completa para     
      desenvolvimento do projeto      
      de instalação

 Abastecimento programado 

 Assistência técnica 24 horas

Quer conhecer mais vantagens de contar 
com o GLP da Ultragaz em sua indústria?

AGENDE UMA VISITA GRATUITA DE NOSSA EQUIPE

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-industria%3F_ga%3D2.79185428.186972728.1599659486-1594275090.1591818250
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-industria
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-industria

