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Objetivos da Norma
• Concentração de CO x tempo de aspiração

Objetivos da Norma
• Balanço - Operacional x Segurança
• Processo de combustão
• Volume de ar p/ combustão completa

• Necessidade de ar para respiração
• Vazão minima de ventilação para renovação do ar

• Elementos a serem equacionados
• Potência do aparelho (volume de ar – combustão)
• Volume do ambiente (volume de ar – combustão e respiração)
• Ventilação natural (volume de ar - respiração)

CH4 + 2O2



CO2 + 2H2O

Titulo da Norma
Versão Atual 2011 + emenda 2013
Instalação de aparelhos a gás para uso
residencial - Requisitos
Nova Versão 2018
Ambientes destinados à instalação de aparelhos
a gás combustível para uso residencial Requisitos

Escopo
Versão Atual
Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para
projeto, construção, ampliação, reforma e vistoria dos locais nos quais se localizam
aparelhos a gás para uso residencial, bem como para a instalação de aparelhos a gás para
uso residencial, cujo somatório de potências nominais não exceda 80 kW (1146,67
kcal/min).

Nova Versão
Esta Norma estabelece requisitos para projeto, construção, reforma, adequação e inspeção
de ambiente no qual se localizam aparelhos a gás combustível para uso residencial.
Esta norma se aplica a ambiente destinado à instalação de aparelhos a gás cujo somatório
de potências nominais seja no máximo 70 kW (60 189 kcal/h).

Relação de normas de aparelhos a gás considerados (cocção, aquecimento de água
instantâneo, aquecimento a gás de fluxo balanceado, aquecedores de água a gás do tipo
acumulação, aquecedores de ambiente domésticos, secadoras de
roupa, lareiras, churrasqueiras).

Estrutura da Norma – versão atual
Instalação de aparelhos a gás
para uso residencial
Requisitos
gerais

Aparelho a
gás

Abertura para
ventilação

Local de
instalação

Exaustão dos
gases da
combustão

Documentos
e responsab.

Circuito aberto /
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Volume

Chaminé
individual

Inspeção
periódica

Exaustão natural
/ forçada
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com / sem

Estrutura da Norma – nova versão
Ambientes destinados a
Instalação de aparelhos a gás
Requisitos
gerais
Documentos e
responsab.
Inspeção
periódica

Aparelho a gás

Tipo A
A1, A2, A3
Tipo B
B1, B2
Tipo C
C1, C3, C5

Aberturas de
ventilação

Ambientes
para
instalação

Exaustão dos
gases da
combustão

Aparelhos
A1, A2, A3

Sem chaminé

Aparelhos B11

Chaminé
individual

Aparelhos B22
e B23

Chaminé
coletiva

Aparelhos
C1, C3, C5

Associação de
aparelhos

Instalação dos
aparelhos a
gás

Requisitos Gerais
• Considerações gerais
•

Condições para instalação dos aparelhos

• Documentação

• Atribuições e responsabilidades
• Regulamentações e avaliação da conformidade
• Inspeção periódica

Tipos de aparelhos – nova nomenclatura
• Tipo A

• Tipo B

• Tipo C

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Sem chaminé
Ar para combustão local
Ventilação natural (A1) ou
forçada (A2, A3)

•

Com chaminé
Ar para combustão local
Com (B1) ou sem (B2) defletor
Ventilação natural (B11) ou forçada
(B22, B23)
Chaminé individual (B11, B22, B23)
ou coletiva (B11)

•

•

Com chaminé
Ar para combustão
exterior (não local)
Ventilação natural (C11)
ou forçada (outros)
Chaminé individual
(C1, C3, C5)

Ambientes – nova nomenclatura
• Meios de ventilação (novo)
• Ambiente interno
•

espaço contido na projeção vertical da
edificação, delimitado por superfícies sólidas, tais
como paredes ou divisórias piso-teto, teto, piso e
dispositivos operáveis tais como janelas e portas

• Ambiente externo
•

espaço contido na projeção vertical da
edificação, possuindo piso e no mínimo abertura
permanente em uma das paredes ou no teto.

• Exterior da edificação
•

qualquer espaço fora da projeção vertical da
edificação, não delimitado por paredes
laterais, piso e teto.

• Ambiente de permanência prolongada
•

espaço de ocupação contínua por um ou mais
indivíduos.

Aberturas para ventilação
• Abertura superior

• Abertura inferior

Ambientes (locais) para instalação
• Ambiente interno de instalação sanitária
•
•

Ex. banheiros, lavabos, saunas
Não podem receber aparelho a gás no seu interior, exceto C1, C3 ou C5 para
uso exclusivo de aquecimento de água e/ou aquecimento de ambiente

• Ambiente interno de permanencia prolongada que possua
leito
•

Não podem receber aparelho a gás no seu interior, exceto C1, C3 ou C5 para
uso exclusivo de aquecimento de ambiente

• Ambiente interno multi-uso
•
•
•

Não podem receber aparelho a gás no seu interior
Exceção C1, C3 ou C5 para uso exclusivo de aquecimento de água ou
ambiente
Exceção A1, A2 ou A3 para uso exclusivo de cocção com supervisor de chama
e restrições adicionais de volume

Ambientes (locais) para instalação
• Tipo A1, A2, A3

• Tipo B11

•
•
•
•

• Tipo B11as ou B11bs
• Recomendação especial:

Potência máxima
Volume mínimo
Volume mínimo
Área de ventilação
•
•

Função potência
Requisitos aberturas

• Destaques
•
•
•

Cocção
Multiuso
Externo

•
•

Edificações com mais de 15 metros de altura
Zonas ou áreas onde os ventos incidem sobre
o terminal

• Volume mínimo
• Área de ventilação
•
•

Função potência
Requisitos aberturas

• Ambiente externo

Ambientes (locais) para instalação
• Tipo B22 e B23

• C1, C3, C5

• Volume mínimo
• Minimo 1 abertura

• Ambiente interno

• Ambiente externo

•
•
•

Não apresenta restrição quanto ao volume bruto mínimo
Não apresenta requisito de aberturas de ventilação
Admissão e exaustão apresenta requisitos específicos

• Ambiente externo
•

Devem ser atendidos requisitos do fabricante.

Exaustão dos gases
• Tipos de chaminés
•
•

Chaminé individual
Chaminé coletiva

Chaminé individual – nova versão
• Chaminé individual de aparelhos tipo B11

Chaminé individual – nova versão
•
•

Instalação do terminal na face da edificação
Instalação da chaminé vertical à cobertura

Chaminé individual – nova versão
• Características da chaminé de aparelhos tipo C1, C3, C5

Chaminé coletiva
• Chaminé coletiva
•
•
•

ser executado com materiais incombustíveis;
suportar temperatura superior a 230 ºC;
ser resistente à corrosão

•
•

Deve servir no máximo a nove pavimentos
Só pode receber no máximo dois dutos de exaustão
individuais por pavimento

•

Aplicável para B11

Instalação dos aparelhos a gás
• Requisitos gerais
•

Local, posicionamento do aparelho, válvula de
manutenção, interligação com rede de
gás, proteção, instalação elétrica

• Requisitos instalação aparelhos tipo A
•

Distâncias em instalação no exterior da edificação

• Colocação do aparelho em funcionamento
•

Chama, sistema acendimento, botões de
regulagem, manual fabricante

• Manutenção
•

Limpeza, interligações, exaustão, filtros, dutos, combus
tão

Resgate estrutura estudo P&D
 Relação dos aspectos (A) e elementos (E) de modelagem


A1: Características do aparelho a gás:
 E1: Potência;
 E2: Tipo de admissão do ar de combustão;
 E3: Tipo de exaustão dos gases de combustão.



A2: Renovação do ar ambiente:
 E1: Taxa de renovação de ar;
 E1a: Aberturas de renovação de ar;
 E2: Origem do ar de renovação.



A3: Exaustão dos gases de combustão:
 E1: Dimensionamento;
 E2: Localização do terminal.



A4: Características do ambiente interior:
 E1: Tipo de ocupação;
 E2: Volume.



A5: Segurança:
 E1: Procedimento e/ou mecanismo de proteção;
 E2: Procedimento de segurança na instalação.



A6: Responsabilidades:
 E1: Responsabilidade do instalador;
 E2: Responsabilidade na instalação.

Campos de oportunidades
 OP1: Retirar o limite de potência alinhando-se
às normas internacionais
 OP6: Rever distâncias de posicionamento de
 Adicionar responsabilidade do projetista
terminais
 OP2: Inclusão de outros materiais para  OP7: Manutenção de restrições quanto ao
sistemas de exaustão
tipo de ocupação dos ambientes
 Aplicável para aparelhos mais eficientes
 OP8: Retirar volume mínimo absoluto e adotar
valor relativo
 OP3: Correlacionar aberturas de ar ao volume
do ambiente e potência do aparelhos a gás
 Adicionar responsabilidade do projetista
 Adicionar responsabilidade do projetista
 OP9: Explicitar aparelhos a gás e/ou sistemas
 OP4: Especificar diferentes requisitos de
através de referências normativas
ventilação em função da origem do ar
 OP10: Incluir requisitos de ventilação
 OP5:
Incorporar
modelos
de
mecanizada
dimensionamento de sistemas de exaustão
 Prever dispositivos de segurança
 Vincular a responsabilidade do projetista

Contribuições consulta nacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abegas (40)
Abrasip (110)
Abrinstal (20)
Anderson (50)
Comgas (50)
Lorenzetti (10)
Rhem (20)
Rinnai (50)
Secovi (60)
Utragaz (20)
WDB (50)

• Aproximadamente
500 comentários

Dúvidas

OBRIGADO!
• Alberto J. Fossa

e-mail : diretoria@abrinstal.org.br

