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1. OBJETIVO 
 
1.1. Fixar critérios para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMAIS 

DE GÁS PARA INTERLIGAÇÃO DE REDES INTERNAS DE CLIENTES ÀS CRMS DA 
POTIGÁS. 

 
2. DEFINIÇÕES 

 
2.1. CRM: Conjunto de Regulagem e Medição fornecido pela Potigás no limite da 

propriedade do cliente que tem como objetivo reduzir a pressão do gás da rede e 
medir o volume de gás fornecido ao cliente 
 

 
3. APLICAÇÃO  
 

Este padrão aplica-se às contratadas sob a gestão da GTEC. 
 
4. COMPETÊNCIAS 
 
4.1. Do Gerente Técnico 

 
4.1.1. Elaborar as revisões este Padrão.  
 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
 
5.1. Para a execução das atividades descritas neste procedimento deverão ser observadas 

as instruções contidas nas normas abaixo: 
 
5.2. DA ABNT: 
 

• ABNT NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais- Projeto e execução; 
• ABNT NBR 15358 - Rede de distribuição interna para gás combustível em 
instalações de uso não-residencial de até 400 kPa — Projeto e Execução. 
 

5.3. As instruções descritas neste procedimento complementam as determinações contidas 
nas normas relacionadas neste item e as demais normas por elas referenciadas. No 
caso da ocorrência de conflitos entre as informações contidas neste procedimento e 
nas normas citadas prevalecerão às instruções registradas nas mesmas. 

 
6. EQUIPAMENTOS 

 
6.1. Os seguintes equipamentos deverão ser empregados na execução das atividades 

descritas neste anexo: 
 

 Rosqueadeira elétrica ou manual para confecção de roscas em tubos. 

 Chaves e ferramentas para mecânica em geral; 

 Equipamentos de corte a frio; 

 Furadeira, serra copo e seus acessórios; 

 Equipamentos para pintura; 

 Compressor para teste pneumático 
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 Outros. 

 

7. PESSOAL 
 

7.1. Os profissionais a serem mobilizados para a execução das atividades objeto deste 
contrato, são: 

 Engenheiro; 

 Técnico gasista; 

 Ajudante; 

 Pintor industrial; 

 

7.2. O engenheiro deve estar devidamente registrado no CREA e em dia com suas 
obrigações para com o conselho de classe e será o responsável técnico pela 
execução das atividades objeto deste contrato. 
 

7.3. O engenheiro deve promover a anotação de responsabilidade técnica do contrato 
 

8. DESCRIÇÃO GERAL 
 

8.1. O ramal para interligação tem por finalidade conectar o CRM da POTIGÁS a rede 
interna de gás do cliente, com a finalidade de distribuir o gás natural da CRM da 
POTIGÁS até a rede interna de distribuição de gás do cliente. 
 

8.2. Para conexão no interior da CRM da POTIGÁS, deverá ser realizado um furo na 
caixa/gabinete de proteção da CRM com a utilização de serra do tipo “Copo” com 
diâmetro de 1” (uma polegada) para passagem do ramal para interligação. 
 

8.3. Além do furo na caixa/gabinete de proteção da CRM, poderá ser necessário realizar 
furo também em outras estruturas para a passagem do ramal para interligação. 

 

8.4. Logo após a CRM, deverá ser instalado pela contratada um cavalete que promoverá a 
interligação entre esta CRM e a rede interna do cliente. 
 

8.5. O cavalete de interligação contém os seguintes elementos funcional: 
 
 

Seq Descrição Qtde 

1 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP, DE ¾” 2 ud 

2 I 4888 PLUG OU BUJAO DE FERRO 
GALVANIZADO, DE ½” UM CR 2,0000000 
2,01 4,02 1 ud 

3 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE ¾” X ½” 1 ud 
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4 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE ¾” 2 1ud 

5 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, 
BITOLA ¾ “ (REF 1552-B) 1  ud 

6 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, DN ¾”, E = *2,65* MM, 
PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) 1,0 m 

 
Tabela 01 

 
 

8.6. O cavelete irá promover a integração entre a CRM da Potigás e a rede interna do 
cliente, conforme esquemático abaixo: 
 

 
Figura 01 – Esquemático do cavalete interligando a rede interna do cliente à CRM da 

Potigás 
 
 

8.7. Todos os serviços aqui relacionados serão executados sob a responsabilidade técnica 
do profissional engenheiro que será o responsável técnico junto ao CREA-RN pela 
construção, montagem e ensaio de estanqueidade do ramal para interligação. 
 

8.8. Antes do início das atividades, a contratada deverá apresentar à POTIGÁS a ART 
específica para construção, montagem e ensaio de estanqueidade do serviço objeto 
do contrato. 
 

Cavalete padrão 
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8.9. Para autorização de execução de cada serviço de instalação de ramal para 
interligação, a fiscalização da POTIGÁS será responsável pela abertura e emissão da 
respectiva Ordem de Serviço (OS). 
 

8.10. Ao final da execução de cada serviço a CONTRATADA deverá apresentar a 
fiscalização da POTIGÁS para fechamento da OS o registro da execução do ramal 
para interligação acompanhado do laudo de estanqueidade do ramal para interligação 
que foi executado.  

 

8.11. Após o cavalete, pode se fazer necessária a eventual construção da rede interna do 
cliente, que poderá ser construída nas seguintes dimensões: ½”, ¾” ou 1” a depender 
da Ordem de serviço a ser aberta da pela Potigás. Esse trecho de rede interna 
pretende interligar o cavalete ao  trecho de rede interna já construído do cliente.  

 

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

9.1. A construção, montagem e os ensaios de estanqueidade de cada ramal para 
interligação deverão atender às normas e procedimentos construtivos que garantam a 
perfeita operação de cada ramal. 
 

9.2. O ramal para interligação deverá possuir no mínimo os elementos descritos acima, 
integrando 01 (uma) válvula de bloqueio, localizada em local de fácil acesso entre o 
CRM e a rede interna do cliente, um tê de redução e a união para permitir o 
acoplamento à CRM. O ramal para interligação deverá ser entregue conectado e 
estanque.  
 

 

9.3. Todos os elementos integrantes do cavalete e o trecho de rede interna construído 
devem ser pintados com duas demãos de tinta de fundo anticorrosiva (zarcão) e duas 
mãos de tinta de esmalte sintético brilhante de acabamento. 
 

9.4. Os trechos retos do cavalete e do trecho de rede interna que será construído para 
interligação deverão ser confeccionados com tubos de aço carbono galvanizado, 
classe média, conforme NBR 5580. 
 

9.5. As conexões de tubulações, que compõem tanto o cavalete como o trecho de rede 
interna deverão utilizar conexões em ferro maleável galvanizado, sendo as 
extremidades de acoplamento com rosca BSP de acordo com ABNT NBR 6943. 
 

9.6. Válvulas de bloqueio manual tipo esfera e em material metálico de acordo com a 
norma ABNT NBR 14.788 ou EN 331. 
 

9.7. As válvulas de bloqueio devem ser identificadas e instaladas em local de fácil acesso, 
protegidas de forma a se evitar o acionamento acidental. 
 

9.8. Para complementar a vedação dos acoplamentos roscados, deve ser aplicado um 
vedante, como fita de PTFE, fio multifilamentos de poliamida com revestimento não 
secativo, ou outros tipos de vedantes líquidos ou pastosos com características 
compatíveis com uso de gás natural e GLP. 
 

9.9. É proibida a utilização de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais, na função de 
vedante.  

 



 

ANEXO 03 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

RAMAL DE GÁS DE INTERLIGAÇÃO DE CRM A 
REDE INTERNA DE CLIENTE 

Identificação 
ET-001-31-0 

 

Página 6 de 7 
 

10. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

10.1. Os ramais para interligação deverão atender no mínimo as seguintes condições de 
operação: 
 

Condições de operação 

Fluído Gás Natural 

Faixa de temperatura (°C) 20 a 35 

Faixa de pressão (kPa) 50 a 400 

Classe de pressão (#) 150 

Velocidade máxima admitida (m/s) 20 

 

11. PINTURA E REVESTIMENTO 
 

11.1. O ramal para interligação aparente deve ser pintado com tinta que resista às 
características do ambiente onde a tubulação está instalada, de acordo com as 
especificações técnicas da Norma ABNT NBR 15.526 e 15.358 e na cor amarela 
(código 5Y8/12 do código Munsel ou 110 Pantone) ou em outra cor e, neste último 
caso, a tubulação deve ser identificada com a palavra “GÁS” no máximo a cada 10 
metros, ou em cada trecho aparente, o que primeiro ocorre. 
 

11.2. No caso de tubulação não aparente ou em áreas úmidas, revesti-la com um material 
que garanta a sua integridade e proteção contra intemperes, como revestimento 
asfáltico, revestimento plástico, pintura epóxi ou outros similares. 

 

12. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE 
 

12.1. Após a instalação do ramal para interligação, este deverá ser submetido ao ensaio de 
estanqueidade com base na especificação técnica da Norma ABNT NBR 15.526 e 
15.358, devendo ao final ser apresentado o laudo do ensaio de estanqueidade emitido 
pelo engenheiro responsável técnico. 

12.2. Ao final do teste caso haja perda de pressão identificada, deverão ser ensaiadas com 
sabão e bolha todas as conexões a fim de que seja identificada qual a conexão 
vazante. 

12.3. Novo teste de estanqueidade deve ser feito até que consiga se evidenciar que após 
atingida a pressão de 1,5 MPO o sistema não teve perda de pressão por um período 
de 30 minutos. 

 
13. MOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1. A contratada deverá mobilizar-se, após a emissão da OS para interligação de cada 

cliente, em até 2 dias úteis para iniciar a execução dos serviços dos cavaletes de 
interligação. 

13.2. O prazo para execução de cada um dos cavaletes deve ser no máximo de 1 dia útil. 
13.3. O prazo para execução dos serviços deve ser de no máximo de 10m de extensão por 

dia útil de atividade, contados de maneira sequencial após a execução dos cavaletes. 
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13.4. O prazo total de execução dos serviços de rede interna será negociado caso a caso, 
respeitados os prazos máximos de mobilização acima descritos. 

 
 
14. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS AO FINAL DOS SERVIÇOS DE CADA 

UM DOS RAMAIS DE GÁS DE INTERLIGAÇÃO 
 

14.1. Cada Ordem de Serviço deverá ser objeto da elaboração por parte da contrada dos 
seguintes documentos: 

a) Declaração de conformidade dos serviços executados, conforme padrão a ser 
fornecido pela fiscalização 

b) Laudo positivo do teste de estanqueidade 
c) Croqui com o esquemático do trecho executado incluindo todas as dimensões dos 

trechos montados, os respectivos DN e as conexões utilizados 
d) Atestados de conformidade e NF dos tubos e conexões utilizados. 
e) Memória de cálculo física da medição dos serviços incluindo o cálculo físico que 

demonstra a quantidade de cada um dos itens de serviços executados e que devem 
constar da medição. 

f) Boletim e Medição dos serviços executados e ser medidos em um determinado 
período de tempo.  

 
15. ANEXOS 
 

Não se aplica. 


