
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILTAR 

 
 
 
  Considerando o artigo 1º da Lei 3.218/78, regulamentada pelo 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 008 - CAT 

 
 
 
1. FINALIDADE 
 

Atender ao disposto do item 9.1 da Norma Técnica 007 – CAT - CBMES de 11DEZ96. 
 
2. OBJETIVO 
 

Fixar as prescrições mínimas que deverão ser observadas para a localização, instalação e 
segurança de Gás Liqüefeito de Petróleo centralizado, que utilizem recipientes estacionários com 
sistema de abastecimento a granel. 
 
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, em centrais com capacidade mínima de 125 Kg e 
máxima de 8000 Kg. 
 
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. Definições 
 

Para os efeitos desta Norma são adotadas as seguintes definições de  5.1 a 5.27. 
 
5.1  Alta Pressão 
 

Toda pressão acima de 0,4 MPa (4,08 Kgf/cm2) 
 
5.2  Ambiente ventilado 
 

Local totalmente ao ar livre que possui  ventilação natural. 



 
5.3  Aparelho de utilização 
 

Aparelho destinado à utilização do gás. 
 
 
 
5.4 Baixa Pressão 
  
 Toda pressão abaixo de 5 Kpa (0,05 Kgf/cm2) 
  
5.5  Capacidade volumétrica 
 

Capacidade total em volume de água que o recipiente pode comportar. 
 
5.6  Central de gás 
 

Área devidamente delimitada que contém os recipientes e acessórios, destinados ao 
armazenamento de GLP para consumo das instalações. 
 
5.7  Edificação 
 

Local físico construído com a finalidade de abrigar pessoas, equipamentos ou materiais de 
forma permanente ou eventual, e ainda  locais cobertos de circulação de pessoas. 
 
5.8  Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) 
 

Produto constituído de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, 
propeno, butano, buteno), podendo apresentar-se em mistura entre si e com pequenas frações de 
outros hidrocarbonetos. 
 
5.9  Gaseificação 
 
Operação de substituição da atmosfera de ar contido nos recipientes novos ou recondicionados por 
atmosfera de GLP ou gás inerte. 
 
5.10 Mangueira flexível 
 

Tubo flexível de material sintético, com características comprovadas para uso do GLP, 
podendo ou não possuir proteção metálica ou têxtil. 
 
5.11  Média pressão 
 

Pressão compreendida entre 5 KPa (0,05 Kgf/cm2) e 0,4 MPa (4,08 Kgf/cm2). 
 
 
 
 
 
 
 



5.12  Recipiente Aterrado 
 

É o recipiente assentado no solo devendo ser completamente coberto por areia tratada ou 
outro material semelhante. 
 

 
 
 
5.13  Recipiente Subterrâneo 
 

É o recipiente situado abaixo do nível do solo em uma cova ou trincheira cheia com areia 
tratada ou outro material semelhante. 
 

 
5.14  Recipiente Aéreo 
 

Recipiente situado no nível do solo afixado em base ou suporte estável de material 
incombustível, dimensionado para suportar seu peso próprio mais o peso do volume total do 
recipiente com água. 
 
 

 
 
5.15  Recipiente Estacionário de GLP 
 

Recipiente com capacidade acima de 125 Kg, projetado e construído conforme 
especificações internacionais reconhecidas como por exemplo ASME, DIN, BS, UNI, AFNOR, JIS 
e DOT ou norma brasileira equivalente, para ser abastecido no local da instalação, só podendo ser 
transportado contendo no máximo 10% de resíduo líquido do recipiente. 
 
 
 
 

30 cm 

30 cm 



5.16  Recipiente Transportável de GLP 
 

Recipiente que pode ser transportado manualmente ou por qualquer outro meio, envasado na 
companhia distribuidora, com capacidade até 250 Kg, construído conforme a NBR 8460 ou 
conforme especificações internacionais, por exemplo DOT 4BA, ou DOT 4BW, ou ASME seção 
VIII (desde que sejam acrescentados os acessórios destinados ao manuseio e transporte). Só 
podendo ser transportado contendo no máximo 85% de resíduo líquido do recipiente. 

 
 
5.17  Rede de alimentação 
 

Trecho de instalação em alta pressão situado entre os recipientes de GLP e o regulador de 
pressão. 
 
5.18  Regulador de primeiro estágio 
 

Equipamento destinado a reduzir a pressão do gás antes da sua entrada na rede primária para 
um valor nominal de até 150 KPa (1,53 Kgf/cm2). 
 
 
 
 
5.19  Requalificação 
 

Processo periódico de reavaliação do estado de conservação do recipiente determinado pela 
sua norma aplicável. 
 
5.20  Tomada para abastecimento 
 

Ponto destinado para o recebimento a granel, através do acoplamento de mangueiras, para 
transferência do GLP do veículo tanque para o recipiente e vice versa. 
 
5.21  Válvula de Alívio de Pressão ou de Segurança 
 

Dispositivo destinado a aliviar a pressão interna do recipiente ou tubulação por liberação 
total ou parcial do produto nele contido para a atmosfera. 
 
5.22  Válvula de bloqueio 
 

Válvula que permite a obstrução total à passagem de fluído. 
 
5.23  Válvula de excesso de fluxo 
 

Dispositivo de proteção contra descarga excessiva de fluxo em um sentido, no caso de 
rompimento de tubulação,  mangueira, etc. 
 
5.24  Válvula de retenção 
 

Válvula que permite o fluxo em sentido único, sendo automaticamente acionada para 
interrupção de um fluxo em sentido contrário. 
 



5.25  Ventilação natural 
 

Movimento de ar e sua renovação com ar ambiente, devido aos efeitos do vento. 
 
5.26  Fogos nus 
 

Define-se como fogo nu, a todo e qualquer tipo de chama aberta como sejam tochas, velas, 
escapamento, isqueiros. 
 
5.27  Pontos de ignição 
 

Toda e qualquer fonte que produza faisca ou centelhamento como os interruptores, motores 
elétricos, lâmpadas não blindadas. 
 
6 - Condições gerais 
 
6.1  Os projetos pertinentes à instalação da central de gás devem ser elaborados por profissional 
habilitado. 
 
6.2   A localização da central deve constar na planta baixa do projeto, indicando o número e a 
capacidade dos recipientes contidos. 
 
6.3  As instalações da central de gás devem permitir o reabastecimento dos recipientes sem a 
interrupção da alimentação do gás aos aparelhos de utilização, em edificações onde a alimentação 
não pode ser interrompida. 
 
6.4. Em edificações que possui apenas 01 (um) tanque, este deverá ser fechado para o 
reabastecimento. 
 
 

7 -  Condições específicas 
 

As centrais de GLP devem ser constituídas por recipientes classificados: 
 
 - Quanto à localização: de superfície, subterrâneos ou aterrados 
 - Quanto ao formato: cilíndricos ou esféricos 
 - Quanto à posição: verticais ou horizontais 
 - Quanto ao manuseio: transportáveis ou estacionários 
 - Quanto ao abastecimento: abastecidos no local ou na companhia envasadora 

 
7.1 Identificação dos recipientes 
 

Para efeito desta norma, cada recipiente deve ser identificado em lugar visível e com 
gravações de forma permanente, de acordo com o descrito nos itens: 
 

 - Identificação da norma ou código de construção. 
 - Marca do fabricante 
 - Capacidade total (L) 
 - Pressão de projeto ou PMTA (MPa) 
 - Capacidade do recipiente 
 - Data de fabricação do recipiente 



 - Número de fabricação do recipiente 
 - Pressão de teste 
 - Identificação da empresa instaladora 
 

 

TABELA 01 – AFASTAMENTOS DE SEGURANÇA ( em Metros) 
 
 

 
Capacidade conjunta em m3 

 

 
1 m3 

 

 
1 m3  a 2 m3 

 

 
2 m3  a 6 m3 

 

 
6 m3  a 10 m3 

 

 
10 m3  a 16 m3 

Fogos nos Pontos de ignição 3,0 3,0 3,0 7,5 15,0 
Divisa de Propriedade 1,0 1,5 3,0 3,0 15,0 
Projeção de edificações 1,0 1,5 3,0 7,5 15,0 
Entre Recipientes 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 
Veículo Abastecedor 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Produtos Tóxicos Perigosos 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 
 
 

Notas: 
 
a) As distâncias apresentadas na tabela 01 serão medidas a partir do costado do recipiente, podendo 

ser reduzidas à metade nos recipientes aterrados e subterrâneos 
 
b) As distâncias da tabela 01 serão tomadas com relação à capacidade conjunta dos recipientes que 

constituem a central de GLP 
 
c)  Os recipientes podem ser instalados formando grupos de no máximo 06 (seis), com o 

afastamento mínimo entre os grupos de 7,5 m medido da proteção da Central. 
 
d) O recipiente de GLP deve distar no mínimo 1,5 m das aberturas no solo, como ralos, poços, 

canaletas e outras que estejam em nível inferior aos mesmos. 
 
e)  Todo material de fácil combustão deve ser removido a uma distância mínima de 3 m para 

centrais de até 3.000 Kg. Acima desta deve ser utilizado os itens fogos nus da tabela 01. 
 
f) O(s) recipiente (s) não pode (m) ser localizado (s) sob redes elétricas devendo ser respeitado o  
afastamento mínimo de 3 m da sua projeção horizontal. 
 
g)  Os recipientes de GLP devem estar localizados no exterior das edificações, em locais ventilados 
com as distâncias de separação da tabela 01. 
 
h)  O piso onde os recipientes são diretamente assentados devem ser de material incombustível e ter 

nível igual ou superior ao do piso circundante, não sendo permitida a instalação em rebaixos e 
recessos. 
 
i)  Não é permitida vegetação seca ou qualquer material combustível dentro da área delimitada para 
a central de GLP. 
 
 
 
 



8. PAREDES RESISTENTES AO FOGO 
 
8.1 0 objetivo de uma parede resistente ao fogo é proteger os recipientes da radiação térmica e 

assegurar uma distância de dispersão adequada de edificações e fontes de ignição, em caso de 
vazamento de GLP, quer seja do recipiente ou qualquer um dos seus componentes. 
 
8.2 A parede resistente ao fogo deve ser totalmente fechada (sem aberturas) e construída em 

alvenaria sólida, concreto ou construção similar. Caso seja feita em alvenaria esta deverá ter no 
mínimo 25 (vinte e cinco) cm de espessura, e em caso de concreto 15 (quinze) cm. 
 
8.3 As paredes resistentes ao fogo devem ser construídas e posicionadas de maneira que se 

interponham entre o(s) recipiente(s) do gás e o ponto considerado, reduzindo pela metade os 
afastamentos constantes na tabela 01, observando sempre a garantia de ambiente ventilado, com 
altura mínima de 2 m. Poderá ser construída no máximo 02 (duas) paredes corta fogo em cada 
central. 
 
8.4 Para que a parede de uma edificação seja considerada resistente ao fogo é necessário que não 

possua aberturas. Se houver projeção do telhado sobre os recipientes essa cobertura será de material 
incombustível, devendo estar no mínimo a uma distância vertical de 9 m. 
 
9. PROTEÇÃO DA CENTRAL 
 
9.1 Somente pessoas autorizadas deverão ter acesso às centrais de GLP. 
 
9.2 Os recipientes aéreos, subterrâneos, aterrados, vaporizadores e tubulações aéreas devem ser 
fisicamente protegidos com muretas, pilares ou outro sistema em locais onde os recipientes estão 
sujeitos a danos, originados por circulação de veículos ou outros. 
 
9.3 A central de gás com recipientes aéreos e vaporizadores, estabelecidas de acordo com os 
afastamentos de segurança descritos nesta norma, deve ser delimitada através de cerca de tela ou 
gradil  com 1.8 m de altura, contendo no mínimo dois portões em lados opostos ou locados nas 
extremidades de um mesmo lado da central, abrindo para fora, com no mínimo 1 m de  largura, 
sempre assegurando a ventilação da área, posicionada pelos seguintes afastamentos: 
 

- 0,5 m do costado do(s) recipiente(s) da central com capacidade até 3.000 Kg. 
- 1,0 m do costado do(s) recipientes da central com capacidade entre 3.001 a 8.000 Kg. 

 
Nota 1:  Existindo delimitações em alvenaria ou elemento vazado, estas não poderão ultrapassar 
50% do perímetro de proteção da central. 
 
Nota 2:  As distâncias previstas no item 9.3 podem ser reduzidas à metade, em caso de recipientes 
aterrados e subterrâneos. 
 
9.4  Os recipientes subterrâneos poderão ter  sua área delimitada por estacas e correntes. 
 
9.5  A área da Centra de GLP delimitada por gradil, estacas, correntes, ou similar, pode ser 
preenchida com brita.   
 
9.6  Na central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem 
como, outra utilização diversa da instalação. 
 



10 - PROTEÇÃO ANTICORROSIVA 
 
10.1 As superfícies de contato entre os recipientes e os suportes ou bases devem ter proteção 
adequada contra corrosão. 
 
10.2 Os recipientes estacionários devem ter sua superfície externa tratada contra agentes climáticos 
e atmosféricos por meio de pintura ou outro meio adequado. 
 
10.3 A superfície do recipiente deve estar apropriadamente preparada e tratada para evitar corrosão. 
Nos métodos de proteção devem ser incluídos revestimentos da superfície, proteção catódica ou 
qualquer outro tipo de proteção anticorrosiva. 
 
10.4 O material utilizado no recobrimento deverá ser inerte não corrosivo, livre de substâncias 
abrasivas ou qualquer outro tipo de partículas que venham a danificar o revestimento do casco do 
recipiente por exemplo (areia, perlita, cerâmica expandida, etc.) devem ser aterrados com uma 
camada mínima de no mínimo 300 mm. 
 
 
11 - AFASTAMENTOS DAS TOMADAS DE ABASTECIMENTO 
 
11.1 As tomadas de abastecimento devem ser  localizadas  nos próprias recipientes ou  no interior 
da central, respeitando os seguintes afastamentos mínimos:. 

a) 3,0 m de aberturas (janelas, portas e tomadas de ar, etc.) das edificações. 
b) 6,0 m de reservatórios que contenham fluídos inflamáveis; 
c) 1,5 m de ralos, rebaixos ou canaletas e dos veículos abastecedores; 
d) 3,0 m de materiais de fácil combustão e pontos de ignição 

 
11.2  É vedado o abastecimento a granel nas centrais de gás normatizadas pela NT 007 – CAT – 
CBMES, de 12 de dezembro de 1996. 
 
12. ACESSÓRIOS 
 
12.1 Os acessórios devem ser apropriados para uso do GLP em temperaturas e pressões que são 
encontrados em serviço. 
 
12.2 Para reduzir a probabilidade de vazamento na fase líquida é recomendável que o número de 
conexões diretas abaixo do nível de líquido do recipiente sejam minimizadas. 
 
12.3 Todas as conexões da fase líquida e fase vapor em uso nos recipientes, devem possuir uma 
válvula de bloqueio, exceto para as válvulas de alívio de pressão e quando a conexão não for maior 
que 1,4 mm de diâmetro. As válvulas devem estar localizadas o mais próximo possível do 
recipiente. 
 
12.4 Todas as conexões com diâmetro maior que 3 mm para líquido e 8 mm de diâmetro para fase 
vapor devem possuir válvula. Por exemplo : válvula de excesso de fluxo, válvula de retenção ou 
remota operada a distância. 
 
12.5 Todo recipiente abastecido por volume deve dispor dos seguintes acessórios: 
 

a) Válvula de abastecimento 
b) Válvula para consumo 



c) Indicador de nível máximo de enchimento. 
d) Válvula de segurança ou alívio de pressão, conectada diretamente à área de vapor do GLP 

no recipiente. 
e) Um sistema de drenagem ou qualquer outro meio para retirada do líquido do recipiente, 

quando este for estacionário. 
 
12.6 Indicador de nível volumétrico 
 
12.6.1 Instrumento destinado à medição volumétrica da quantidade de líquido contido no recipiente 
recomendado para todos os recipientes abastecidos por volume no local da instalação. 
 
13 - Válvulas 
 
13.1 Válvula de segurança ou de alívio de pressão 
 
13.1.1 A válvula de segurança ou alívio de pressão deve ser do tipo mola, dimensionada para a 
pressão e vazão mínima determinadas pela NBR 14024 anexo A para recipientes estacionários e 
pela NBR 11708 para recipientes transportáveis. 
 
13.1.2 Não é permitido interpor válvula de bloqueio entre o recipiente e a válvula de segurança ou 
de alívio de pressão. 
 
13.1.3 As válvulas de segurança ou de alívio de pressão devem possuir dispositivo de proteção 
contra chuva ou permitindo a drenagem de água. 
 
13.1.4 A capacidade de vazão das válvulas de segurança em recipientes enterrados ou aterrados não 
poderá ser reduzida mais que 30% da capacidade requerida para recipientes que são instalados 
acima do nível do solo. 
 
13.1.5 A válvula de segurança ou de alívio de pressão deve ser homologada conforme respectivas 
normas e deve ter registrado no seu corpo de forma permanente: pressão de abertura, fabricante, 
data de fabricação e modelo. 
 
13.2 - Válvula de abastecimento 
 
13.2.1 Exigida para todos os recipientes quando o abastecimento é feito por volume no local da 
instalação e no próprio recipiente, devendo ser provida de dupla retenção. 
 
13.3 - Nível de nível máximo 
 
13.3.1 Todos os recipientes abastecidos por volume no local da instalação devem possuir 
obrigatoriamente o indicador fixo de nível máximo. - 
 
13.3.2   O indicador fixo deve ser provido com orifício máximo de 1,4 mm. conectado no nível 
máximo do líquido permitido na operação abastecimento do recipiente. 
 
13.4 - Válvula para Fase Vapor 
 
Todo recipiente estacionário deve dispor de válvula que permita retirada do líquido do recipiente 
por pressão de vapor. 
 



13.5 - Válvula para retirada de líquido 
 
13.5.1 Exigida para todos os recipientes estacionários. 
 
13.5.2 Conexões de drenagem devem possuir um diâmetro menor que 51 mm. 
 
13.6 - Válvula de alívio hidrostático 
 
Exigida para tubulações isoladas por válvula de bloqueio, que possam conter GLP na fase líquida. 
Deverão ainda ser projetadas para uma pressão mínima de 1,7 MPa ou a pressão de projeto que seja 
equivalente à pressão máxima de descarga de qualquer bomba ou outra fonte de alimentação se 
maior que esta pressão. 
 
14 - MATERIAIS 
 
14.1 Tubos e conexões 
 
Para condução do GLP nas redes de alimentação das centrais a gás devem ser utilizados: 
 
a) Tubos de aço - carbono, sem costura, preto ou galvanizado, graus A ou B próprios para serem 
unidos por solda, flange ou rosca, atendendo às especificações das NBR 5590 ou ASTM-A-106 ou 
API 51, com espessura mínima conforme classe Std ou Sch 80, com solda Sch 40; 
 
b) Conexões de ferro fundido maleável, preto ou galvanizado, classe 300 conforme NBR 6925, com 
rosca de acordo com a NBR 12912. 
 
c) Conexões de aço forjado, atendendo às especificações da ASMEIANSI-B- 16.9; 
 
d) Mangueiras de borracha para alta pressão, atendendo às especificações de NBR 13419; 
 
e) Tubos de cobre com espessura mínima de 0,8 mm sem costura para pressão de projeto de no 
mínimo 1,7 MPa ( conforme NBR 13206 ), próprios para serem unidos por acoplamentos ou solda 
de ponto de fusão acima de 449 °C; 
 
f) Conexões de cobre conforme NBR 11720 
 
15 - ENSAIO DE ESTANQUEIDADE 
 
15.1 A rede de alimentação deve sofrer um ensaio de estanqueidade com pressão pneumática, de no 
mínimo 1 MPa (10 Kgf/cm2), por pelo menos 2 (duas) horas. 
  
16 - GASEIFICAÇÃO DE RECIPIENTES 
 
16.1 Todos os recipientes devem ser gaseificados antes da sua entrada em operação. 
 
16.2 Somente é permitida a gaseificação de recipientes nas instalações desde que devidamente 
supervisionada pela equipe técnica responsável da empresa responsável. 
 
17 -  ABASTECIMENTO 
 



A operação de abastecimento por volume para centrais com mais de um recipiente deve ser feita 
individualmente de acordo com as prescrições da NBR 14024 e da Portaria 047 – ANP de 24 de 
março de 1999 ou outra que a substitua. 
  
18 - PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 
 
18.1 Devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal que 
possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, contendo os seguintes 
dizeres: 
 
PERIGO 
 
INFLAMÁVEL 
 
NÃO FUME 
 
18.2 A quantidade e a capacidade dos extintores destinados à proteção da central de gás devem 
obedecer o prescrito na Tabela 02, posicionados de maneira que seu acesso seja fácil e desimpedido. 
 
Tabela 02 – Proteção por extintores:  
 

Quantidade em Kg Quantidade e capacidade mínima de extintores 
Até 500 2 de 4 Kg PQS 

De 501 a 2.000 2 de 6 Kg PQS 
Acima de 2.001 2 de 8 Kg PQS 

 

19. Prescrições diversas  
 
19.1 Todo tanque estacionário deverá possuir projeto aprovado no CAT/CBMES, constando o 
seguinte: planta de localização, planta de afastamentos, cortes, volumes dos tanques e localização 
do veículo abastecedor quando do abastecimento. Deverá o projetista dar entrada no CAT/CBMES: 
cópia do certificado de cadastramento, solicitação para análise, taxa relativa ao projeto de acordo 
com a Lei 4861. 
 
19.2  A distribuidora responsável pelo abastecimento de GLP na Central 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. 
 
19.3  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 publicação, para atenderem às exigências 
nela dispostas. 
 
Nota: As Centrais de GLP aprovadas no CAT/CBMES anterior à publicação desta Norma, deverão 
seguir o que prescreve a NBR 13523/95. 
 

Vitória, 27 de julho de 1999 
 

Elvio Silva Rebouças  
Comandante Geral  

 

D.O.     16-09-99 


