
GÁS GLP

CHURRASCARIAS 
E RESTAURANTES 
COM GRILL

instalação 
e conversão 
de equipamentos
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A instalação do GLP é um ponto muito 
importante para as churrascarias e restaurantes 
com grill e que, às vezes, gera dúvidas sobre 
o procedimento e a segurança do processo. 
Afinal, o que é preciso para ter o GLP no seu 
estabelecimento? Quais são as normas de 
segurança para a instalação do gás? Será 
que a instalação é complicada e demorada? 

Na prática, é bem mais simples do que 
parece. Independentemente da planta do 
estabelecimento,  a Ultragaz promove todas 
as adequações previstas para uma instalação 
de gás totalmente segura, dentro das normas 
técnicas previstas por lei. 

Confira a seguir o nosso passo a passo para 
a instalação do GLP em sua churrascaria, 
com detalhes de todo o processo. Depois 
disso, basta solicitar sua visita técnica gratuita 
da Ultragaz e obter um projeto personalizado 
para o seu espaço. 

Um abraço,
Ultragaz



1VISITA 
TÉCNICA

PASSO

Ao solicitar uma visita em sua churrascaria 
ou seu restaurante com grill, a Ultragaz 
agendará uma data em apenas alguns dias. 
Nossa equipe de profissionais qualificados 
e especializados fará uma análise técnica 
para entender as suas necessidades 
e oferecer as melhores soluções, além 
de providenciar um projeto de instalação 
de GLP totalmente customizado para 
a planta do seu estabelecimento.
 
Neste momento, em conformidade com 
todas as normas técnicas de segurança, 
é definido o local de instalação da central 
de gás. A solução Ultragaz inclui também 
uma simulação virtual 3D de como ficará 
o espaço com a central instalada. 

Em seguida, é determinado o caminho da 
tubulação até a churrasqueira e aos demais 
equipamentos abastecidos pelo GLP, sempre 
com a validação do cliente. Nesta visita, 
também são mapeadas as adaptações 
de segurança quando necessárias como 
o nivelamento do piso para o abrigo 
pré-moldado, corte ou pintura de pisos, 
tapamento de ralos e vedação de janelas.

MÉDIA ENTRE  
O AGENDAMENTO 
DA VISITA TÉCNICA  
E A INSTALAÇÃO*.

13 DIAS

 * A depender do estágio do projeto.



2ENTREGA 
DOS MATERIAIS  
PARA INSTALAÇÃO

PASSO

é agendada 
com antecedência 
e ocorre durante 
as 24h que antecedem 
a instalação

A ENTREGAPROGRAMADA A DATA,
ocorre a entrega dos 
materiais para instalação: 
• abrigo pré-moldado
• vasilhame de GLP  
(modelo B190 ou B125)



3MONTAGEM DA 
CENTRAL DO GÁS

PASSO

4. COLETOR COM REGULAGEM 
Seguro, pois evita o excesso de pressão. 
Ele também conta com um limitador 
que age em eventuais falhas do regulador.

1. ENCAIXE 
DAS PLACAS

2. INSTALAÇÃO 
DO COLETOR

3. TUBOS 

com regulador 
de pressão e, por fim, 
do vasilhame de GLP 
40% abastecido para 
a realização dos testes 
e da instalação 
da tubulação.

As redes podem 
ser construídas com 
tubos multicamadas, 
compostos por 
polietileno, alumínio 
e tubos de cobre e aço.



4TESTE DE
SEGURANÇA

PASSO

Por fim, ocorrem os
testes de segurança. 

O TESTE DE ESTANQUEIDADE,  
que leva cerca de uma hora, 
consiste na injeção de ar comprimido  
para garantir a ausência  de  
vazamentos em toda tubulação, 
certificando assim a segurança  
da estação de gás.

AR COMPRIMIDO

cerca de
 uma hora

TESTE DE ESTANQUEIDADE



5INTERLIGAÇÃO

PASSO

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.

1. Primeiro, realiza-se a 
interligação do vasilhame 
com o coletor por meio do 
PIG TAIL (rabo de porco), 
um fio específico para isso.

3. É realizada  
a interligação 
dos pontos, como  
o forno e os demais 
equipamentos 
abastecidos a gás. 

2. Neste ponto 
ocorre a abertura 
da válvula para a saída 
de gás do vasilhame 
para a tubulação.  

TERMO DE INSTALAÇÃO

DATA



6FINALIZAÇÃO 
E TREINAMENTO

PASSO

Para finalizar, há um teste 

com a liberação de gás pela 

rede conectada em todos 

os equipamentos.

Realiza-se um treinamento com o 
cliente a fim de explicar o funcionamento 
da central GLP e os procedimentos 
de segurança para cada situação. 
 
A Ultragaz oferece total respaldo para 
manutenção e assistência técnica pós-
-venda para a rede de gás. 

A central de gás finalizada fica 
compacta e não compromete 
os espaços dos estabelecimentos. 

teste da rede
com liberação  

de gás

treinamento
sobre a central  

de GLP



ESTUDO DE CASO
CONHEÇA 
O CASO DA 
CHURRASCARIA 
BOVINU’S 
REBOUÇAS

UNIDADE JÁ USOU 
CARVÃO E GÁS 
NATURAL E TEVE 
SUCESSO NA CONVERSÃO 
DE EQUIPAMENTOS 
PARA O GÁS GLP.

A rede de churrascarias Bovinu’s tem 12 unidades 
na capital paulista e mais 2 na cidade gaúcha 
Santa Maria. É uma das marcas mais conhecidas 
entre as churrascarias de São Paulo. O gerente 
da unidade Rebouças, Armandinho Capra, 
conhece de perto o processo de troca de 
energéticos: em 29 anos de funcionamento, já 
usou carvão e gás natural até chegar ao gás GLP. 

A unidade usava carvão na época da abertura, 
em 1990. Há cerca de 10 anos,  a gerência 
começou a receber reclamações e teve de 
responder a uma denúncia por parte da 
vizinhança devido ao cheiro de gordura 
e à fumaça da chaminé. “Fizemos todas 
as contas. Na época, um filtro adequado 
para a chaminé custava R$ 150 mil, sem 
contar  glpos gastos com manutenção.

A CONVERSÃO DE UMA CHURRASQUEIRA 
A GÁS NATURAL PARA O GÁS  
GLP É SIMPLES: BASTA TROCAR O  
QUEIMADOR CHAMADO “INFRARED”.



“Decidimos mudar para o gás” glp, 
afirma Armandinho.

A unidade optou por uma churrasqueira 
a gás, mas inicialmente contratou a 
concessionária de gás natural encanado. 
“O problema é que a pressão do gás de 
rua diminuía nos horários de pico da 
vizinhança. Nós sentíamos na prática. 
Com isso, o consumo de gás aumentava. 
Os custos eram altos”, diz o gerente.

A saída foi fazer uma segunda 
mudança: contratar o gás GLP 
da Ultragaz. A Bovinu’s conseguiu 
aproveitar os equipamentos 
e a churrasqueira a gás fazendo 
apenas alguns ajustes.

“A Ultragaz fez toda a instalação e 
trocou todos os bicos dos equipamentos 
para dar vazão ao gás GLP, que é muito 
mais potente que o gás de rua. O 
preço tem valido muito a pena! Nosso 
abastecimento é sempre garantido, 
não falhou nem na greve 
dos caminhoneiros”, diz Armandinho.

ESTUDO DE CASO

CHURRASCARIA 
BOVINU’S

RESULTADO: 
AMBIENTE MAIS 
LIMPO, OPERAÇÃO 
MAIS PRÁTICA 
E SABOR DA 
CARNE APROVADO 
PELOS CLIENTES!



CONHEÇA A ULTRASOLUÇÃO® 
CHURRSCARIAS COM 
A CHURRASQUEIRA BBQ 
EM CASA BY ULTRAGAZ 

QUERO SOLICITAR  UMA 
VISITA TÉCNICA GRATUITA

A Ultragaz tem a melhor opção de 
churrasqueira industrial para a sua 
churrascaria ou o seu restaurante 
com grill.  A LINHA EXCLUSIVA DE 
CHURRASQUEIRA BBQ EM CASA 
BY ULTRAGAZ é testada e aprovada 
pelo churrasqueiro André Dias, 
sócio da rede de churrascarias  
BBQ em Casa e dono do canal  
BBQ em Casa, do YouTube.

Obtenha um projeto completo de 
instalação do gás GLP e conte com 
condições comerciais exclusivas! 
Não deixe de pedir sua visita 
técnica, ela é válida tanto para 
quem já tem uma churrasqueira 
e quer adaptá-la para o GLP 
quanto para quem quer adquirir 
a ultrasolução® Ultragaz com 
uma churrasqueira BBQ em casa! 

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_churrascarias_a

