
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILTAR 

 
 
 
  Considerando o artigo 3º do Decreto Estadual nº 2.125-N, de 12 de setembro 
de 1985, O Corpo de Bombeiros, através do Centro de Atividades Técnicas, resolve 
normalizar a Central de Gás Liqüefeito de Petróleo. 

 
 
 

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
NORMA TÉCNICA Nº 007 - CAT 

 
 
 
1. FINALIDADE 
 
 Atender ao disposto no artigo 73 do Decreto Estadual nº 2.125-N de 12 de setembro 
de 1985, uma vez que a PNB 107 da ABNT foi cancelada. 
 
 
2. OBJETIVO 
 
 Fixar as prescrições mínimas que deverão ser observadas para a instalação de Gás 
Liqüefeito de Petróleo centralizado. 
 
 
3. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
 A presente Norma Técnica se aplica nas condições previstas nos Art. 13 e 14 do 
Decreto Estadual 2.125-N de 12 de setembro de 1985. 
 
 
4. ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 
 
 A Central de Gás e a rede de distribuição de gás para fins de atribuições profissionais 
das atividades de projeto, execução  e manutenção seguirá o disposto na Decisão Normativa 
nº 032, de 14 de dezembro de 1988 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CONFEA. 
 
 
 
 
5. DADOS GERAIS PARA OS PROJETOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO 
 



 5.1 - Central de Gás é a denominação dada ao local em que os recipientes de 
armazenamento  de GLP são montados para o consumo. 
 
 5.2 - Os recipientes de armazenamento de GLP serão ligados à rede de distribuição 
primária por meio de coletores que disporão de válvulas de paragem de fecho rápido para 
cada bateria. 
 
  5.2.1 - As centrais que usarem baterias de cilindros terão os cilindros ligados 
ao coletor através de mangotes flexíveis de material sintético, com características 
comprovadas para o uso do GLP e com um diâmetro aproximado de 6,4 milímetros. 
 
  5.2.2 - No coletor haverá uma válvula de retenção para cada cilindro. 
  
 5.3 - A Central de Gás deverá apresentar conjunto para controle e manobra.  
 
  5.3.1 - O detalhe construtivo do conjunto deverá atender às seguintes 
características: 
 
   a) O abrigo com as dimensões mínimas de  0,30 x 0,60 x 0,15 metros, 
devendo ser instalado a uma altura mínima de 1,00 metro do piso externo e sobreposto na 
própria parede da Central de Gás; 
   b) Dispor de aberturas para ventilação na parte inferior do abrigo e/ou 
nas laterais; 
   c) Tampa do abrigo em vidro temperado com espessura máxima de 2 
milímetros, com os seguintes dizeres: “EM CASO DE INCÊNDIO, QUEBRE O VIDRO 
E FECHE A VÁLVULA”,  em letras nas cores amarelas e nas dimensões: traço com  0,5 
centímetros e moldura com 2 x 3 centímetros; 
   d) A tampa poderá ser estanque ou com sistema de fechamento através 
de chaves; 
   e) Admite-se o emprego de vidro comum na tampa do abrigo, desde 
que atenda aos requisitos: 
    1) Atender as características e especificações anteriores; 
    2) Não possuir massa de vedação; 
    3) Ser fixado somente em quatro pontos; 
    4) Acrescentar a seguinte inscrição: “CUIDADO VIDRO 
ESTILHAÇANTE”,  em letras nas cores amarelas e nas dimensões: traço de 0,2 centímetros 
e moldura 1 x 2 centímetros, sendo que o espaço vertical deverá ser maior entre textos. 
 
  5.3.2 - Neste abrigo deverão ser instaladas, de acordo com o fluxo de gás,  as 
seguintes peças: 
   a) Manômetro para controle da pressão na rede primária de gás. O 
mesmo deverá possuir graduação que permita uma leitura com precisão; 
   b) Válvula de Paragem (fecho rápido); 
   c) Tê com válvula UG-V1 (válvula de Botijão P-13). 
  5.3.3 - Para o conjunto de edificações: 
 
   a) Quando não dispuser de central de GLP individual para cada bloco, 
será exigida a instalação de uma válvula de fecho rápido com o mesmo diâmetro da 



canalização na rede primária de gás, localizado no acesso principal (hall ou circulação) de 
cada edificação, com boa visibilidade e fácil acesso; 
   b) O abrigo com as dimensões mínimas de 0,30 x 0,60 x 0,15 metros, 
para proteção da válvula, será instalado a 1,00 metro do piso acabado e embutido na parede; 
   c) Tampa em vidro temperado ou comum, com as características e 
especificações do conjunto para controle e manobras, porém, com todas as letras nas 
seguintes dimensões: traço de 0,2 centímetros e moldura 1 x 2 centímetros. 
  
 5.4 - A Central de Gás deverá ser instalada fora da projeção vertical da edificação, 
bem como de qualquer outra edificação, obedecendo um afastamento mínimo e possuindo 
proteção por extintores de incêndio, conforme o especificado na tabela abaixo: 
 
 

Kg  de  GLP Afastamento mínimo Extintor 
De  45 a 180 Kg ZERO m 01 de 04 Kg PQS 
De 181 a 360 Kg 0,80 m 01 de 06 Kg PQS 
De 361 a 540 Kg 1,20 m 01 de 08 kg PQS 
De 541 a 720 Kg 1,60 m  01 de 08 Kg PQS 
De 721 a 900 Kg  2,00 m 02 de 06 Kg PQS 

 
  5.4.1 - Acima de 900 Kg de GLP, para cada 180 Kg excedente, será exigido 
mais 0,40 metros de afastamento mínimo; 
 
  5.4.2 - Para cada 900 Kg de GLP a Central de Gás deverá ser separada por 
uma parede corta fogo com resistência de 04 (quatro) horas, configurando assim células 
independentes, mas para a determinação do afastamento da projeção somar-se-á o total de 
quilos de GLP. 
 
  5.4.3 - Acima de 900 Kg de GLP para cada 360 Kg excedente, será necessária 
uma unidade extintora de PQS a mais. 
 
 5.5 - A Central de Gás não poderá ser instalada em fossos de iluminação, ventilação e 
subsolos. 
 
 5.6 - A Central de Gás deverá ser instalada em áreas descobertas, em pavimentos que 
tenham acesso de veículos, sobre terreno natural ou aterro compactado. 
 
  5.6.1 - É vedada a instalação da Central de Gás sobre lajes ou terraços das 
edificações. 
 
 5.7 - A Central de Gás deverá ser projetada com dimensões e volume de GLP 
compatível com o consumo da edificação. 
  5.7.1 - A Central de Gás deverá constar em planta baixa do projeto de 
proteção contra incêndio e pânico, indicando o número de recipientes e o total em quilos 
(Kg) de GLP que contém. 
  
 5.8 - Toda instalação elétrica  na área da Central de Gás deverá ser executada 
conforme a NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447. 



  
 5.9 - As instalações da Central de Gás deverão permitir o reabastecimento dos 
recipientes de armazenamento de GLP, sem interrupção da alimentação do gás de aparelhos 
de utilização. 
  
 5.10 - A Central de Gás poderá ser instalada ao longo do limite da propriedade e sua 
construção não poderá ser feita utilizando o muro da divisa, isto é, a central deverá ter sua 
própria parede e o muro que a separa ter no mínimo 2,00 metros de altura e tempo mínimo de 
resistência ao fogo de 02 (duas) horas. 
  
 5.11 - A Central de Gás só poderá ser construída com um afastamento mínimo de 
1,50  metros de fossos ou ralos de escoamento de água e esgoto, de caixas de rede de luz e 
telefone, caixa ou ralo de gordura, ventilação e outras aberturas que estejam em nível inferior 
aos recipientes. 
  
 5.12 - Todo material de fácil combustão que se situar em nível inferior dos 
dispositivos de segurança dos recipientes deverá  estar localizado a uma distância mínima de 
3,00 metros. 
  
 5.13 - A Central de GLP deverá distar no mínimo 3,00 metros de qualquer fonte de 
ignição inclusive estacionamento de veículos. 
 
 5.14 - As distâncias previstas nos itens 5.11, 5.12 e 5.13 poderão ser reduzidas a 
metade, caso seja construída uma parede com altura mínima de 2,00 metros e com tempo de 
resistência ao fogo mínimo de 02 (duas) horas de maneira que se interponha entre a Central 
de Gás e o ponto considerado. 
 
 5.15 - Na Central de Gás é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo 
de material, bem como outra utilização diversa da instalação. 
 
 5.16 - A Central de Gás não poderá ser edificada em locais onde o piso fique em 
desnível, e os recipientes fiquem instalados em rebaixos, nichos ou recessos abaixo do nível 
externo. 
 
 5.17 - A Central de Gás não poderá ser construída de modo a oferecer riscos às 
edificações de terrenos vizinhos ou vias públicas. 
 
 
6.  ESPECIFICAÇÃO DOS ABRIGOS 
 
 6.1 -  A Central de Gás com capacidade até 360  Kg de GLP deverá dispor de abrigo 
segundo as especificações abaixo: 
 
  a) Teto de concreto com 0,10 metros de espessura com declive mínimo para o 
escoamento de água; 
  b) As paredes deverão ser do tipo corta-fogo; 
  c) As portas deverão ser metálicas, podendo ser de correr ou abrir em toda a 
sua extensão, dispondo de aberturas em faixas de 10 centímetros, na parte superior e inferior, 



protegidas por telas quebra-chamas com malhas mínimas de 2  milímetros e máximas de 5 
milímetros; 
  d) Nas paredes laterais, poderá haver aberturas para ventilação, ao nível do 
piso e do teto, nas dimensões de 15 X 10 centímetros, devidamente protegidas por telas 
quebra-chamas, com malhas mínimas de 2  milímetros e máximas de 5 milímetros; 
  e) O piso do abrigo terá no mínimo 0,10 metros de espessura e será de 
concreto; 
  f)  Os recipientes serão colocados sobre estrados de madeira; 
  g) Os abrigos terão altura mínima de 1,80 metros, medidos da parte mais baixa 
do teto, e largura mínima de 60 centímetros, medidos da parte interna da central; 
   
 6.2 - A Central de Gás com capacidade superior a 360 Kg de GLP deverá dispor de 
abrigo segundo as especificações abaixo: 
 
  a) Teto em concreto com 0,10 metros de espessura com declive mínimo para 
escoamento de água; 
  b) As paredes deverão ser do tipo corta-fogo; 
  c) As portas deverão ser metálicas, dispondo de aberturas em faixas de 10 
centímetros, na parte superior e inferior, protegidas por telas quebra-chamas com malhas 
mínimas de 2 milímetros e máxima de 5 milímetros, podendo ser de correr ou eixo vertical , 
abrindo para fora  e ter dimensões mínimas de 0,90 X 1,70 metros; 
  d) Nas paredes laterais e frontais do abrigo, em cada metro linear, deverá 
haver aberturas para ventilação, ao nível do piso e do teto, nas dimensões de 15 X 10 
centímetros, devidamente protegidas por telas quebra-chamas, com malhas mínimas de 2 
milímetros e máximas de 5 milímetros; 
  e) O piso do abrigo terá no mínimo 0,10 metros e será de concreto; 
  f)  Os recipientes serão colocados sobre estrados de madeira; 
  g) Os abrigos terão altura mínima de 1,80 metros, medida na parte mais baixa 
do teto e largura com espaço livre mínimo de 1,20 metros, quando utilizar uma única fila de 
cilindros. 
 
  6.2.1 - A cada 5,00 metros de comprimento do abrigo da central será exigida, 
no mínimo, uma porta, com as dimensões e característica já especificadas. 
  
 6.3 - Nas paredes e portas do abrigo da central deverá haver a inscrição “CUIDADO 
CENTRAL DE GÁS”, em letras na cor preta sobre fundo amarelo, com letras de 2 
centímetros de traço e moldura de 10 x 14  centímetros. 
 
7. CANALIZAÇÃO DO  GÁS 
 
 7.1 - Para a execução das redes de instalação de gás, serão admitidos os seguintes 
tipos de materiais: 
 
  a) Tubos de condução em aço, com ou sem costura, preto ou galvanizado, 
classe média (NBR 5590); 
  b) Tubos de condução em cobre rígido, sem costura, com espessura mínima de 
0,8 milímetros (NBR 13206); 
  e) Conexões em ferro maleável, preto ou galvanizado (NBR 6925, NBR 
6943); 



  f) Conexões em aço forjado (ASME/ANSI-B-16.9); 
  g) Conexões em cobre (NBR 11720); 
  h) Mangueiras flexíveis de PVC, desde que se destinem à ligação de fogão, 
forno, aquecedores e secadoras; 
   
  7.1.1 - Os materiais deverão atender às especificações das respectivas Normas 
(NBR - ABNT). 
 
  7.1.2 - A rede de distribuição deverá ser, preferencialmente, em tubos de 
cobre, com o mínimo de emendas entre o ponto de distribuição e o ponto de consumo. 
   
 7.2 - As  canalizações não poderão passar em: 
    
  a) Dutos de lixos, de ar condicionado, de águas pluviais; 
  b) Reservatórios de água; 
  c) Incineradores de lixo; 
  d) Poços de elevadores; 
  e) Caixa de escadas 
  f) Compartimentos de equipamentos elétricos; 
  g) Subsolos ou porões com pé direito inferior à 1,20 metros, entrepisos, tetos 
rebaixados ou qualquer compartimento de dimensões exíguas; 
  h) Compartimentos não ventilados; 
  i) Compartimentos destinados a dormitórios; 
  j)  Poços de ventilação capazes de confinar gás proveniente de eventual 
vazamento; 
  l)  Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura 
ou alvenaria, mesmo que ventilado; 
  m) Ao longo de qualquer tipo de forro falso, salvo se for ventilado por 
encamisamento, cuja dimensão seja igual ou superior a 50 milímetros do diâmetro da rede de 
gás; 
  n) Pontos de captação de ar para sistema de ventilação; 
  o) Dutos de ventilação. 
    
 7.3 - A rede de distribuição não poderá ser embutida em tijolos vazados ou outros 
materiais que permitam a formação de vazios no interior da parede. 
 
 7.4 - Os terminais de canalização destinados à ligação dos aparelhos técnicos de 
queima serão afastados da parede, pisos ou forros da edificação. 
  
 7.5 - Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente, de modo a não ser 
movida acidentalmente da posição em que for instalada. 
  
 7.6 - A canalização não deverá passar por pontos que as sujeitem a tensões inerentes à 
estrutura da edificação. 
 7.7 - As canalizações não poderão circundar externamente os poços de elevadores 
e/ou pontos semelhantes. 
  
 7.8 - As canalizações não poderão servir de apoio e deverão ser dispostas de forma tal 
que as gotas de água de condensação de outras redes não possam afetá-las. 



  
 7.9 - As canalizações só poderão ser cobertas pela alvenaria depois de 
convenientemente testadas. 
   
 7.10 - As canalizações não poderão ser embutidas em paredes ou lajes de caixa 
d’água; não poderão ficar em contato com dutos de ar condicionado ou ventilação. 
  
 7.11 - As canalizações, quando se apresentarem expostas, deverão ser pintadas em cor 
amarela. 
  
 7.12 - As canalizações instaladas em locais com possível probabilidade de ataque às 
mesmas (piso, solos) deverão possuir proteção especial, de acordo com as características do 
local onde forem instaladas. 
 
 
8. ABRIGOS DE MEDIDORES 
  
 8.1 - As instalações prediais deverão dispor de abrigos de medidores. 
 
 8.2 - A localização dos abrigos de medidores deverá obedecer às seguintes condições: 
   
  a) Estar situado em área comum; 
  b) Possuir fácil acesso; 
  c) Não poderão ser instalados em compartimentos que tenham outras 
destinações; 
  d) Não poderá ser instalado em escada, nem em seus patamares; 
  e) Não poderão ser instalados em antecâmaras; 
   
 8.3 - No interior dos abrigos só poderão ser instalados as válvulas de corte do tipo 
fecho rápido, os reguladores, os medidores e os manômetros. 
 
  8.3.1 - Quando houver iluminação artificial, esta deverá ser à prova de 
explosão. 
 
 8.4 - Os medidores de um pavimento deverão estar racionalmente agrupados e no 
menor número de locais possíveis. 
 
  8.4.1 - A locação de um grupo de medidores deverá ser semelhante para todos 
os pavimentos, devendo os grupos homólogos ser alimentados por uma única prumada. 
  
 8.5 - As portas dos abrigos dos medidores não poderão dispor de sistema de 
fechamento que impeça, dificulte ou retarde qualquer acesso às válvulas de corte de 
fornecimento. 
  
 8.6 - Os abrigos dos medidores deverão possuir sinalização na porta e, nos medidores, 
a identificação da unidade a que estão servindo. 
 
 
 



9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 
 9.1 - A Central de Gás que empregar recipientes estacionários deverá seguir o 
disposto na NBR 13523 da ABNT. 
 
 9.2 - A Distribuidora responsável pelo abastecimento da Central de Gás deverá 
fornecer, por ocasião das vistorias do Corpo de Bombeiros, um laudo técnico do ensaio de 
estanqueidade e a Anotação de Responsabilidade Técnica ( ART ) de manutenção. 
 
 9.3 - O Corpo de Bombeiros, por ocasião da  vistoria para concessão do habite-se, 
poderá solicitar a apresentação do projeto da instalação de Gás Liqüefeito de Petróleo. 
 
  9.3.1 - No projeto deverá constar: A locação da rede de distribuição externa; 
prumada; rede de distribuição interna primária e secundária, tomadas para consumo e abrigos 
dos medidores. 
 
  9.3.2 - Independentemente da solicitação de apresentação de projeto, deverão 
ser apresentadas, obrigatoriamente, as Anotações de Responsabilidade Técnica ( ART ) da 
elaboração do projeto e da execução da instalação de gás e o laudo do ensaio de 
estanqueidade da rede. 
 
 9.4 - Esta Norma substitui a Norma Técnica nº 001/88 publicada em Boletim Interno 
do Corpo de Bombeiros. 
 
 9.5 - Esta Norma entrará em vigor após publicação no Diário Oficial do Estado, tendo 
os interessados o prazo de 30 ( trinta ) dias, a contar da data de sua publicação, para 
atenderem as exigências nela dispostas. 
 
 
  

Vitória, 29 de novembro de 1996. 
 
 
 

Orlando José Pessali - Cel QOPM 
                                                                                                           Comandante Geral  da 
PMES 
 

 
D.O. 11-12-96 

 
 


