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12. Objetivo  

12.1. Os critérios descritos neste capítulo estão em conformidade com a norma ABNT NBR 15923, 
podendo ser alterados pela autoridade responsável pela legislação em função de necessidades 
específicas locais, devendo ser aplicados em complementação ao Regulamento de Instalações 
Prediais de Gás, do estado do Rio de Janeiro, nas seguintes situações: 

a) rede de distribuição interna nova: 

 Inspeções para procedimento do habite-se; 

 Inspeção para comissionamento do gás combustivel na rede de distribuição interna; 

 Inspeção de reforma ou ampliação. 

Nota: Os parâmetros para inspeções em instalações novas estão descritos nos Anexos 
A e B 

b) rede de distribuição interna em uso: 

 Inspeção de autovistoria; 

 Inspeção na substituição do tipo de gás combustível; 

 Inspeções na substituição ou instalação de aparelhos a gás. 

Nota: Os parâmetros para inspeções em instalações em uso estão descritos nos 
Anexos C e D 

13. Qualificação da mão-de-obra 

13.1. A mão-de-obra que se destinar a executar as inspeções provenientes do escopo deste Manual deve 
estar devidamente qualificada para realizar o trabalho, conforme descrito abaixo na Tabela 01. 

Tabela 01 – Qualificação da mão de obra 

Perfil profissional Qualificação Unidades de competência 

ABNT NBR 16216 - 
qualificação de pessoas no 

processo construtivo de 
edificações - Perfil 

profissional do Inspetor de 
rede de distribuição interna e 

de aparelhos a gás. 

Inspetor de 
autovistoria 

1, 2, 3 e 4 

Inspetor de rede de 
distribuição interna e 
de aparelhos a gás 

1, 2, 3, 4 e 5 

14. Procedimento de inspeção 

14.1. Equipamentos e instrumentos de medição  

14.1.1. Como informativo listamos os equipamentos e instrumentos a serem utilizados nas inspeções de 
redes de gases combustíveis e instalação de aparelhos a gás: 

a) instrumentos que permitam analisar os produtos da combustão e a higiene do ambiente, 
realizando as medições dos gases: monóxido de carbono (CO) e oxigênio (O2) que 
devem operar dentro dos limites estabelecidos nesse Capítulo, nos itens e subitens que 
tratam da higiene da combustão; 
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b) um ou mais detectores de gases combustíveis (natural, gás liquefeito de petróleo), com 
alarme auditivo que atue a uma concentração de 20% do limite inferior de explosividade; 

c) instrumento de análise para realizar ensaios de estanqueidade estabelecidos pelo 
Capítulo 2 deste Manual; 

d) equipamento de segurança para trabalho em altura e de detecção de monóxido de 
carbono (CO) no ambiente que deve assegurar uma proteção adequada à pessoa que 
realiza a inspeção; 

e) instrumentos de medição, como régua, trena, cronômetro, manômetro, etc.;  

f) sistema de comunicação para coordenar as inspeções e medições no interior dos 
edifícios que deve conter proteção contra radiações eletromagnéticas que podem 
interferir com os instrumentos eletrônicos de medições. 

14.1.2. Os instrumentos e equipamentos mencionados anteriormente devem estar: 

a) Devidamente identificados e com suas características técnicas relevantes especificadas 
(porcentagem de erro, intervalo de medição, resolução, sistema de calibração, número 
de série, etc.); 

b) Calibrados de acordo com a periodicidade adequada que garanta confiabilidade 
metrológica em função da sua utilização. 

14.2. Levantamento de projeto e antecedentes 

14.2.1. A inspeção deve ser iniciada a partir do projeto aprovado, quando existente, que inclui as 
modificações e alterações aprovadas. 

14.2.2. A inspeção é iniciada com o levantamento do histórico da rede de distribuição interna, sobre 
inspeções anteriores, manutenções e acidentes. 

14.2.3. Caso não seja possível obter as informações referentes ao projeto aprovado, deve-se registrar 
essa informação na documentação a ser emitida e a inspeção deve ser realizada, apenas, com 
base na verificação das partes visíveis da rede.  

14.2.4. Devem ser verificadas as diferenças entre o projeto aprovado e a situação real da rede de 
distribuição interna, nos seguintes itens: 

a) compatibilidade com o projeto e a situação encontrada no local da rede de distribuição 
interna; 

b) compatibilidade da potência dos aparelhos a gás entre projeto e aparelhos instalados. 

Nota: Este item é aplicável somente para inspeções que encontram-se em situações de rede de 
distribuição interna nova. 

14.3. Inspeção da rede de distribuição interna 

14.3.1. A inspeção da rede de distribuição interna consiste em avaliar as condições de segurança e 
conformidade da rede de distribuição interna, o material utilizado na tubulação e nas suas 
conexões, as interferências com outras instalações prediais e a sua estanqueidade, inclusive o 
abrigo de medidor e/ou regulador. 
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14.3.2. As instalações prediais de gás devem estar de acordo com os critérios de construção presentes 
nas Normas Técnicas aplicáveis.  

14.3.3. Traçado da rede 

14.3.3.1. Deve ser realizada a inspeção visual no traçado da rede de distribuição interna (partes 
aparentes), verificando: 

a) afastamentos das instalações elétricas; 

b) afastamentos ou interferências com as demais instalações; 

c) encaminhamento da tubulação da rede; 

d) condição de conservação dos elementos de suporte; 

e) identificação da tubulação de gás através da pintura na cor-padrão ou da etiqueta 
com a palavra “gás”. 

14.3.3.2. Os critérios de instalação devem estar de acordo com a norma ABNT NBR 15526 e Nota 
Técnica da ABEGÁS, nos casos de tubos multicamadas ou tubos de aço revestidos de PE. 

14.3.4. Materiais 

14.3.4.1. Deve ser realizada a inspeção visual dos materiais utilizados na rede de distribuição interna 
(partes aparente), verificando: 

a) tipo do material; 

b) integridade do material; 

c) local de sua instalação. 

14.3.5. Estanqueidade 

14.3.5.1. Deve ser verificada a estanqueidade da rede de distribuição interna conforme disposto a 
seguir: 

a) rede de distribuição interna nova: verificar a existência de laudo de estanqueidade 
em conformidade com a ABNT NBR 15526 ou efetuar o ensaio de estanqueidade, 
conforme descrito no Capítulo 2 deste Manual; 

b) rede de distribuição interna em uso: efetuar o ensaio de estanqueidade conforme 
descrito no Capítulo 2 deste Manual, podendo neste caso ser utilizado também o 
gás combustível. 

14.3.6. Abrigo de medição e regulagem  

14.3.6.1. Devem ser inspecionados visualmente os reguladores de pressão, válvulas de bloqueio e 
medidores de vazão de gás, verificando os seguintes aspectos: 

a) estanqueidade das conexões com equipamentos; 

b) condições de acesso aos abrigos (quando houver); 

c) ventilação permanente dos abrigos; 

d) condições de instalação de medidores; 

e) dispositivos no interior do abrigo; 
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f) integridade dos equipamentos; 

g) dispositivos de segurança dos reguladores.  

14.4. Inspeção da instalação dos aparelhos a gás 

14.4.1. A inspeção da instalação dos aparelhos a gás consiste em avaliar o ambiente onde se 
encontram instalados aparelhos a gás com relação ao local, volume, e aberturas para ventilação. 

14.4.2. Locais de instalação 

14.4.2.1. Devem ser inspecionados os locais de instalação dos aparelhos a gás, verificando se 
existem aparelhos de circuito aberto em dormitórios e banheiro. 

14.4.3. Volume do local 

14.4.3.1. Deve ser verificado o volume bruto de quaisquer ambientes onde se encontram instalados 
aparelhos a gás. 

14.4.3.2. O volume a ser considerado deve ser determinado através de medições no momento da 
inspeção e deve considerar a integração entre ambientes (ambientes contíguos). 

14.4.4. Aberturas de ventilação 

14.4.4.1. Deve ser verificada a existência e a adequação das áreas de aberturas permanentes para 
ventilação superior e inferior nos ambientes onde estejam instalados aparelhos a gás. 

14.4.5. Inspeção dos aparelhos a gás 

14.4.5.1. Devem ser inspecionados visualmente todos os aparelhos a gás. A inspeção dos aparelhos a 
gás é realizada através de duas etapas. 

a) verificação das características técnicas e estado de conservação do aparelho, 
incluindo: 

 Peças e componentes soltos, danificados ou ausentes; 

 Vazamentos de gás; 

 Vazamentos de água (quando aplicável); 

b) funcionamento do aparelho a gás, incluindo: 

 Verificação das condições da chama; 

 Funcionamento do sistema de acendimento automático do queimador 
(liga/desliga) (quando aplicável); 

 Verificação do sistema de segurança (quando aplicável); 

 Funcionamento dos queimadores em regime de carga mínima e máxima; 

 Verificação dos botões de regulagem e elementos de controle. 

14.4.6. Inspeção das ligações dos aparelhos a gás 
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14.4.6.1. Devem ser inspecionados visualmente se todos os aparelhos estão conectados 
considerando as seguintes etapas: 

a) verificação da ligação com a rede de distribuição interna de gás, incluindo: 

 Estanqueidade das conexões; 

 Tipo do material utilizado na conexão do gás combustível; 

 Integridade do material da conexão; 

 Identificação do ponto de gás do aquecedor; 

 Localização da válvula de bloqueio; 

 Tamponamento adequado dos pontos de espera (caso não exista aparelho a 
gás instalado). 

Nota: Nos casos em que no momento da inspeção não sejam verificados aparelhos 
conectados à rede de distribuição interna, verificar se o ponto de previsão para ligação 
encontra-se devidamente tamponado. 

b) verificação da ligação com o sistema de exaustão (quando aplicável), incluindo: 

 Compatibilidade da saída de exaustão do aparelho a gás com o sistema de 
exaustão; 

 Instalação das conexões e encaixes. 

14.5. Inspeção do sistema de exaustão 

14.5.1. A inspeção do sistema de exaustão consiste em avaliar visualmente as condições de 
conformidade para garantia de retirada do ambiente dos produtos da combustão. 

14.5.2. Inspeção do sistema individual de exaustão 

14.5.2.1. Deve ser inspecionado visualmente todo o percurso do duto de exaustão, verificando sua 
correta instalação, incluindo as seguintes verificações: 

a) existência de sistema individual de exaustão em cada aparelho de circuito aberto de 
exaustão natural ou forçada; 

b) diâmetro sem redução ou estrangulamentos dos dutos em relação ao diâmetro da 
saída do defletor; 

c) altura mínima do primeiro trecho vertical da chaminé (aparelho a gás de circuito 
aberto com exaustão natural e duto de exaustão); 

d) declividade do sistema de exaustão; 

e) instalação das conexões do sistema de exaustão; 

f) integridade e homogeneidade do duto de exaustão; 

g) existência do terminal e sua adequada aplicação; 

h) instalação do terminal; 

i) quantidade de curvas e desvios; 
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j) ambiente de percurso do sistema de exaustão; 

k) material do duto de exaustão; 

l) adequação nos suportes do duto de exaustão. 

Nota: Nos casos de aparelhos a gás de exaustão forçada, recomenda-se que o sistema de 
exaustão seja também avaliado conforme especificação do fabricante. 

14.5.3. Inspeção do sistema de exaustão coletivo 

14.5.3.1. Deve ser realizada a inspeção visual do sistema de exaustão coletivo, devendo ser 
observados os seguintes aspectos: 

a) característica dos materiais componentes da chaminé coletiva; 

b) a seção e altura da chaminé coletiva; 

c) abertura inferior da chaminé coletiva; 

d) quantidade de chaminés individuais em cada pavimento; 

e) ligação da chaminé individual na chaminé coletiva; 

f) existência e tipo de terminal; 

g) obstrução na saída da chaminé. 

14.5.4. Verificação das características higiênicas da combustão 

14.5.4.1. A verificação das características higiênicas da combustão deve ser realizada conforme 
procedimentos descritos a seguir, na ocorrência de evidência de alguma não conformidade 
na instalação relacionada a requisitos do ambiente e do funcionamento do aparelho a gás. 

14.5.4.2. Definir os critérios de aceitação quanto às características higiênicas de funcionamento, 
relativas aos níveis seguros de emissão de monóxido de carbono em aparelhos a gás. 

14.5.4.3. A verificação das características higiênicas de aparelhos a gás nas instalações domiciliares 
aplica-se as seguintes atividades: 

a) Instalação de novos aquecedores; 

b) Troca de aquecedores; 

c) Troca do tipo do gás (conversão); 

d) Inspeção periódica em locais com aquecedores instalados. 

14.5.4.4. Devem ser verificados o: 

a) Nível de CO acumulado no ambiente; 

b) Nível de emissão de COn na chaminé. 

14.5.4.5. Para iniciar os procedimentos de verificação das características higiênicas deve-se verificar: 

a) Se o(s) aparelho(s) estão instalados de acordo com este documento; 

b) Em caso de troca do tipo do gás (conversão), verificar se esta foi realizada conforme 
as instruções do fabricante. 
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14.5.4.6. A verificação visual da chama deve considerar os seguintes aspectos: 

a) O acendimento e a propagação da chama no queimador devem ocorrer sem ruído 
excessivo dentro de 5 segundos, não apresentando partes apagadas; 

b) Com o queimador em sua potência máxima, a chama seja estável sem fortes 
flutuações em seu tamanho e não haja descolamentos ou retrocessos; 

c) Quando em potência mínima, os aquecedores mantenham as chamas reguladas 
corretamente, ou seja, quando se passa rapidamente da posição de máxima 
potência para a posição de mínima potência, a chama não deve extinguir-se ou 
desestabilizar-se; 

d) A tonalidade das chamas seja preponderantemente de cor azul e transparente, sem 
excessiva formação de pontas amarelas. 

14.5.4.7. No caso de aquecedores em que não se possam ver as chamas perfeitamente, deve ser 
realizada apenas a verificação de variação de potência, destacando-se que não pode ocorrer 
extinção da chama durante a verificação.  

14.5.5. Procedimento para determinação do COn na chaminé 

14.5.5.1. Para operação do analisador, deve-se proceder conforme descrito no manual do fabricante 
do aparelho. 

14.5.5.2. A determinação deve ser realizada no local de conexão do defletor do aquecedor com a 
chaminé, instalando o dispositivo de coleta entre o defletor do aquecedor e o início do 
primeiro trecho vertical da chaminé. 

14.5.5.3. Ligar o aquecedor e ajustá-lo para potência máxima de acordo com o tipo, como segue: 

a) Aquecedor de potência fixa: não é necessário ajuste para aquecedores de 
acumulação, verificar alínea d; 

b) Aquecedor de potência ajustável: o ajuste de vazão do gás deve estar em sua 
posição máxima; 

c) Aquecedor modulante: o ajuste da potência é realizado pelo controle de temperatura 
da água, que deve estar na posição de temperatura máxima; caso exista controle de 
vazão do gás, também deve estar na posição máxima; todos os pontos de 
fornecimento de água quente, caso exista mais de um, devem estar totalmente 
abertos; 

d) Aquecedores de acumulação: como nesse tipo de aquecedor, o queimador é 
acionado em função da temperatura do tanque; para que permaneça aceso durante 
todo o período da determinação, deve-se proceder conforme a seguir: 

I. Caso o aparelho esteja desligado no início do ensaio, verificar se a 
temperatura da agua está realmente fria (comparar com um ponto de agua 
fria); comprovado isso acender o piloto e em seguida posicionar o controle de 
temperatura no máximo; o queimador principal deve acender 
automaticamente; 

II. Caso o aparelho esteja ligado no início do ensaio, posicionar o controle de 
temperatura no máximo e em seguida abrir um ponto de consumo de agua 
ou mais de um, se for necessário, de modo que o aquecedor permaneça 
aceso durante todo o período da determinação;  
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III. Após o acendimento do aquecedor, conforme prescrito anteriormente, 
aguardar a estabilização da temperatura. 

IV. Conectar a sonda do analisador através de uma mangueira na tomada de 
amostra do dispositivo de coleta; 

V. Ligar o analisador e iniciar a leitura do COn, anotando-se os resultados. 

VI. Aplicar a metodologia estatística adequada a cada tipo de analisador para a 
obtenção do valor final. 

Nota: Para equipamentos que não apresentem leitura direta do nível de COn, podem ser 
utilizadas expressões matemáticas para a obtenção do valor. 

14.5.5.4. Os resultados obtidos devem ser analisados conforme o seguinte: 

a) Valor menor que 500 µmol/mol: o aparelho a gás (GN) deve ser considerado apto 
para uso; 

b) Valor menor que 1.000 µmol/mol: o aparelho a gás (GLP) deve ser considerado apto 
para uso. 

14.5.6. Procedimento para determinação do CO ambiente e nível de O2 

14.5.6.1. A determinação deve ser realizada nas condições mais desfavoráveis de utilização como 
segue: 

a) As portas e janelas do ambiente devem estar fechadas, excluindo-se as ventilações 
permanentes de acordo com este documento; 

b) Caso exista algum exaustor mecânico de ar no ambiente, ele deve ser desligado 
durante a determinação; 

c) O aquecedor deve estar preferencialmente com a capa instalada, para que se 
reproduzam as condições normais de utilização; 

d) Caso exista outro aparelho a gás no ambiente, um fogão, por exemplo, este deve 
estar funcionando em sua potência máxima; 

e) O aquecedor deve estar ajustado para funcionar em sua potência máxima. 

14.5.6.2. Antes de iniciar a medição, deve-se, com o aquecedor ainda desligado, verificar se o nível de 
CO no ambiente está em zero µmol/mol ou muito próximo disso, ou seja, no máximo 2 
µmol/mol. Caso esteja acima disso, deve-se arejar o ambiente até que se obtenha o referido 
nível. 

14.5.6.3. A tomada de amostra deve ser posicionada em um suporte ajustável, de modo que a tomada 
de amostra situe-se: 

a) No eixo central do ambiente, quando existir mais de um aparelho no ambiente; 

b) A 1m de distância do aparelho, em relação ao eixo central do ambiente, quando 
existir um aparelho no ambiente; 

c) Altura de 1,80m do piso. 

14.5.6.4. Certificando-se de que a tomada de amostra esteja posicionada corretamente, o analisador 
também esteja posicionado em local adequado e o aquecedor já esteja previamente ajustado 
para potência máxima, ligar o aparelho e, caso existam outros aparelhos a gás no ambiente, 
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ligá-los também, em seguida ligar o analisador de combustão, iniciando a contagem do 
tempo, e anotar o resultado. 

14.5.6.5. Os resultados obtidos devem ser analisados conforme o seguinte: 

a) Ao fim de 5 minutos de funcionamento, verificar o teor de CO; 

b) Se o valor for menor que 5 µmol/mol o ambiente está aprovado; caso seja igual ou 
maior que 5 µmol/mol dar continuidade ao teste; 

c) Ao fim de mais 5 minutos (10 minutos desde o início), verificar o teor de CO; 

d) Se o valor for menor que 10 µmol/mol, o ambiente está aprovado; caso seja igual ou 
maior que 10 µmol/mol dar continuidade ao teste; 

e) Ao fim de mais 5 minutos (15 minutos desde o início), verificar o teor de CO; 

f) Ao final dos 15 minutos: 

I. Caso o valor seja menor que 15 µmol/mol o ambiente está aprovado; 

II. Caso o valor esteja entre 15 e 50 µmol/mol, o ambiente pode ser aceito para 
funcionamento provisório em função da avaliação das condições gerais, 
estabelecendo-se o prazo para adequação final para as condições de uso; 

III. Caso o valor seja maior ou igual 50 µmol/mol, o ambiente está reprovado. 

14.5.6.6. Durante a medição de CO, também deve ser monitorado o nível de O2 no ambiente, que não 
deve cair abaixo de 19,5 %. Caso isto ocorra, a instalação também será reprovada e deverá 
ser revisada. 

 

15. Resultado da inspeção 

15.1. Condições gerais 

15.1.1. O resultado final da inspeção da rede de distribuição interna de gás combustível em instalações 
residenciais e instalação de aparelhos a gás para ao uso residencial deve ser classificado como: 

a) conforme – quando o resultado da inspeção representa situação de conformidade de 
todos os itens inspecionados; 

b) conforme com restrição – quando o resultado da inspeção representa situação de não 
conformidade maior ou menor (conforme tipo de não conformidade definido no Anexos C 
e D) em pelo menos um dos itens inspecionados; Nestes casos o prazo para adequação 
do defeito será:  

I. 60 (sessenta) dias para não conformidades maiores que não sejam escapamentos 
de gás, inexistência de adequação de ambientes portadores de aparelhos a gás e 
resultado do teste de monóxido de carbono (CO) ambiente ou aparelho, fora dos 
parâmetros; 

II. 90 (noventa) dias para as não conformidades menores. 

c) não conforme – quando o resultado da inspeção representa situação de não conformidade 
maior do tipo escapamentos de gás, inexistência de adequação de ambientes portadores 
de aparelhos a gás e resultado do teste de monóxido de carbono (CO) ambiente ou 
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aparelho, fora dos parâmetros (conforme tipo de não conformidade definido no Anexos C 
e D) em pelo menos um dos itens inspecionados. Nestes casos deve ser efetuado o corte 
da ligação de gás. 

I. Nos casos da constatação das não conformidades maiores descritas acima e 
passíveis de corte do fornecimento, a OIA, ou mesmo o responsável pelo 
condomínio, proprietário e/ou usuário/consumidor residencial ou comercial, titular 
na relação de consumo e suprido com gases combustíveis, devem avisar 
imediatamente a emergência das Concessionárias ou Distribuidoras. 

15.2. Relatório de inspeção 

15.2.1. A identificação do tipo de não conformidade pode ser realizada de acordo com os Anexos A, B C 
e D e deve conter no mínimo: 

a) nome e assinatura do responsável pela inspeção; 

b) data da inspeção; 

c) indicação da situação de conformidade de cada item inspecionado (conforme ou não 
conforme) (no caso de não conformidade, deve-se identificar se é maior ou menor); 

d) endereço do local inspecionado; 

e) nome e assinatura do responsável pela instalação. 

15.3. Comunicação do resultado das inspeções  

15.3.1. Ao final da inspeção deve ser emitido certificado contendo a documentação em função do tipo de 
inspeção, onde devem estar explicitados os resultados obtidos nos itens inspecionados. 


