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- TUBOS PARA USOS COMUNS -

TUBOS DE AÇO PARA USOS COMUNS NA CONDUÇÃO DE FLUIDOS:
Utilizados para a condução de fluidos e sólidos não corrosivos em baixas pressões e temperaturas.
São normalmente aplicados onde a garantia da estanqueidade, é um requisito, como no abastecimento
residencial ou industrial de água (fria e quente), gás, redes de incêndio, refrigeração, etc.
Normas de especificação atendidas pela Apolo: ABNT NBR 5580, ABNT NBR 5590.
======================================================================
1 – OBJETIVO:
O objetivo deste Manual é de orientar o usuário quanto às funções do produto ao mesmo tempo em
que os ensina a utilizá-lo de modo eficiente e de forma a garantir sua durabilidade.
2 – REFERÊNCIAS:
 Norma ABNT NBR 5580 – Tubos de aço carbono para o uso comum na condução de fluidos
– Especificação
 Norma ABNT NBR 5590 – Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou
galvanizados – Requisitos.
 MEMORIAL DESCRITIVO DO PRODUTO (disponível em www.tubosapolo.com.br)
 TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO (disponível em www.tubosapolo.com.br)
 PORTARIA INMETRO Nº 246 de 03 junho de 2016. (disponível em
http://www.inmetro.gov.br/)
3 – TUBOS SOLDADOS
Os tubos de aço-carbono para usos comuns produzidos pela Apolo Tubos e Equipamentos SA, são
fabricados com solda longitudinal por indução e em alta frequência, pelo processo Eletric Resistance
Welding (E.R.W.), onde não é aplicado nenhum material de adição, proporcionando assim, a perfeita
homogeneização entre a região da solda e o restante da superfície do tubo (aço-carbono).
4 – RELAÇÃO DE DIÂMETROS E ESPESSURAS/CLASSES (MODELOS)
As tabelas abaixo contemplam os modelos padrão para fornecimento dos tubos de aço-carbono para
usos comuns fabricados pela Apolo Tubos e Equipamentos SA. Para tubos da norma ABNT NBR
5590, outras espessuras poderão ser fornecidas mediante acordo prévio.

RELAÇÃO DE MODELOS CONFORME
ABNT NBR 5580
Peso (Kg/m)
Preto
L
1,060
1,370
2,030
2,600
3,350
4,240
6,010
7,070
10,220
-----

Pereira do Amaral Jr.
Coordenador da Qualidade

M
1,220
1,580
2,510
3,230
3,710
5,230
6,690
8,380
12,180
14,450
19,740

Galv.
L
1,108
1,440
2,103
2,700
3,464
4,384
6,192
7,285
10,498
-----

M
1,267
1,647
2,588
3,328
3,833
5,372
6,872
8,593
12,456
14,892
20,142

Pressão
de Teste
(psi)*
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Embalagem

Amarrados padrão com peso
aproximado de
500 ou 1000Kg

Diâmetro
Espessura
Externo
Classe
(mm)
L
M
15 (1/2)
21,3
2,25
2,65
20 (3/4)
26,9
2,25
2,65
25 (1”)
33,7
2,65
3,35
32 (11/4”)
42,4
2,65
3,35
40 (11/2”)
48,3
3,00
3,35
50 (2”)
60,3
3,00
3,75
65 (21/2”)
76,1
3,35
3,75
80 (3”)
88,9
3,35
4,00
100 (4”)
114,3
3,75
4,50
125 (5”)
139,7
--4,75
150 (6”)
165,1
--5,00
*Pressão mínima adotada pela Apolo
Diâmetro
Nominal
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- TUBOS PARA USOS COMUNS Comprimento de fabricação:
Extremidades:
Biseladas
Tolerâncias de fabricação:
Espessura:
Peso:
Comprimento:

6m e 12m
Lisas (corte reto) / Rosqueadas (BSP-cônica ISO7/1) / Ranhuradas / Escareadas /

Galvanização:

Galvanização própria \ Imersão à quente
Massa de zinco por unidade de área: (400g/m2 - min.)
Camada: 56 µm
Removida (RR): > 20 (3/4”)

Rebarba interna:

- 12,5%
lote > 10ton. ± 10% / lote ≥ 10ton. ± 7,5%
± 50mm

Comprimentos e espessuras aqui não especificados, também poderão ser fornecidos sob
consulta.

RELAÇÃO DE MODELOS CONFORME
ABNT NBR 5590
Dia.
Ext.
(mm)

Peso (Kg/m)

Espessura (mm)

15 (1/2)
20 (3/4)
25 (1”)
32 (11/4”)
40 (11/2”)
50 (2”)
65 (21/2”)

21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
73,0

Sch 40
2,77
2,87
3,38
3,56
3,68
3,91
5,16

80 (3”)

88,9

5,49

100 (4”)

114,3

6,02

Outras
------------------3,05
3,05
4,78
3,05
4,78
---6,35
6,35

Preto
Sch 40 Outras
1,270
---1,690
---2,500
---3,390
---4,05
---4,440
---8,630
---6,720
11,290
9,920
8,710
16,070
12,910
20,416
---28,260
25,360
---33,310

Galv.
Sch 40 Outras
1,334
---1,772
---2,604
---3,524
---4,204
---5,635
---8,864
---7,016
11,578
10,211
9,094
16,444
13,288
20,972
---29,390 26,374
----34,642

Pressão min
de Teste (psi)*
Grau
A
B
700
700
700
700
700
700
1200
1300
1200
1300
2300
2500
2500
2500
2300

2500

1900

2300

Embalagem

Amarrados padrão com peso aproximado de
500 ou 1000Kg

Diâmetro
Nominal

125 (5”)
141,3
6,55
---1900
150 (6”)
168,3
7,11
1520
1780
200 (8”)
219,1
8,18
1340
1570
Propriedade mecânica:
Grau A => LR min.: 330MPa / LE min.: 205MPa
Grau B => LR min.: 415MPa / LE min.: 240MPa
Nota: O alongamento mínimo deve ser calculado a partir de uma distância mínima de 50mm e determinado pela
seguinte equação:
AL = 1942,57 (S)0,2 / (LR)0,9
Onde:
S = Área da seção transversal do CP
LR = Limite de resistência em Mpa
*Pressão mínima adotada pela Apolo
Comprimentos de fabricação:
Extremidades:
Tolerâncias de fabricação:
Diâmetro:
Espessura:
Peso:
Comprimento:

6m e12m
Lisas (corte reto) / Rosqueadas (NPT-cônica) / Ranhuradas / Escareadas / Biseladas
≤ 40 (11/2”) ± 0,40mm / > 40 (11/2”) ± 1%
- 12,5%
± 10%
± 50mm
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Galvanização própria \ Imersão à quente
Massa de zinco por unidade de área: (550g/m2 - min.)
Camada: 77 µm
> 20 (3/4”)

Comprimentos e espessuras aqui não especificados, também poderão ser fornecidos sob
consulta.
5 – QUALIDADE
Exceto se acordado de outra forma, os tubos são fabricados de acordo com suas normas de fabricação
e em suas versões mais recentes. Eles são submetidos a inspeções e ensaios de forma a garantir suas
propriedades e aplicabilidades.
6 – COMPRIMENTOS
Os tubos podem ser fabricados e fornecidos com 6 metros ou 12 metros de comprimento. Mediante
acordo prévio, tubos com outros comprimentos também podem ser fabricados.
7- EXTREMIDADES
As extremidades podem ser: CORTE RETO, ESCAREADAS, BISELADAS, ROSQUEADAS OU
RANHURADAS.
O tipo de acabamento deve ser acordado durante a negociação comercial.
8 – IDENTIFICAÇÕES
Os tubos são identificados de acordo com as normas de fabricação e, quando aplicável, de acordo
com as regulamentações vigentes e ou acordos com o cliente.
9 – EMBALAGEM
Os tubos são embalados em feixes, amarrados e selados com fitas e selos de aço. A quantidade de
tubos por feixe varia conforme o diâmetro externo de cada tubo.
10. IMAGENS
TUBOS PRETOS E GALVANIZADOS
Os tubos de aço carbono fabricados pela Apolo podem ser pretos ou galvanizados, quando
galvanizados, os são pelo processo de imersão à quente (galvanização à fogo)

Tubos pretos (Sem revestimento protetor)

Tubos Pretos
Pereira do Amaral Jr.
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Tubos galvanizados (Galvanização à quente)

Tubos Galvanizados
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EMBALAGEM/AMARRAÇÃO
A embalagem do produto tubo se configura na junção e amarração de determinada quantidade de
produtos, fazendo um feixe de tubos (lingada).
A amarração é feita de forma segura e com fitas e selos de aço carbono tratados.

Amarração com fitas e selos de aço
ACABAMENTO DAS EXTREMIDADES
De acordo com a necessidade do cliente, os tubos poderão ter os seguintes acabamentos em suas
extremidades:

Corte Reto
Pereira do Amaral Jr.
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Ranhurado

Rosqueado
IDENTIFICAÇÃO
De forma a contemplar os requisitos normativos e também a rastreabilidade do processo de
fabricação, a Apolo utiliza 3 métodos de marcação em seus produtos. A saber:




Marcação em baixo relevo;
Marcação por jato de tinta e
Etiquetagem.
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MARCAÇÃO EM BAIXO RELEVO
Trata-se de uma marcação na superfície externa dos tubos, de forma indelével e que de acordo com as
especificações normativas, apresenta no mínimo a identificação do fabricante.
A seguir é mostrado um exemplo de identificação para tubos fabricados conforme as normas ABNT
NBR 5580 e ABNT NBR 5590.
Por acordo prévio, outras informações poderão ser gravadas.

Em ordem: Marca do Fabricante / Rastreabilidade do Fabricante / Marca de Conformidade
INMETRO
MARCAÇÃO COM JATO DE TINTA
Assim como na identificação em baixo relevo, esta marcação é feita na superfície externa dos tubos,
de forma indelével, sendo que neste caso, através de um processo de impressão por jato de tinta e que
de acordo com as especificações normativas, apresenta textos que visam, além de identificar a norma
do produto, rastrear a sua procedência (nome do fabricante), o processo de fabricação e outros
requisitos normativos.
A seguir é mostrado um exemplo real de identificação para tubos fabricados conforme as normas
ABNT NBR 5580 e ABNT NBR 5590. Por acordo prévio, outras informações poderão ser gravadas.
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MARCAÇÃO POR ETIQUETAGEM
Como mais uma forma de identificação do produto e também em atenção aos requisitos constantes
nas normas e regulamentações vigentes, a Apolo adota uma sistemática de identificação do produto,
através da etiquetagem dos feixes/amarrados de tubos. Nestas etiquetas constam informações que
possibilitam rastrear, além da procedência do produto (nome do fabricante), detalhes sobre a norma
de fabricação e demais características do tubo.
A seguir é mostrado um exemplo de identificação para feixes de tubos fabricados conforme as
normas ABNT NBR 5580 e ABNT NBR 5590.

10 – APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
Antes da instalação do tubo inspecionar as condições do material recebido, para comprovar sua
integridade. No recebimento da carga siga as instruções abaixo:
- Realizar inspeção geral da carga no recebimento e durante o descarregamento.
- Separar o tubo, caso apresente algum dano físico.
- Não instalar tubos que estiverem danificados ou defeituosos.
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10.1 – DESCARGA E MANUSEIO
Os tubos deverão ser descarregados evitando golpes ou choques com elementos cotundes, atentando,
principalmente com as extremidades.
Não descarregar o tubo, deslizando-o através de madeira ou demais artifícios pela parte traseira ou
laterais do caminhão.
Os tubos APOLO apresentam elevada resistência e durabilidade. No entanto, é importante que o seu
manuseio seja efetuado de forma cuidada e apropriada ao produto. Deve-se antes de tudo, evitar
danos que possam pôr em risco a sua utilização no futuro, como golpes e choques violentos. Neste
sentido é importante atentar para a utilização de equipamentos mecânicos apropriados. Com tudo:





Evite muitas movimentações;
Evite contato com produtos corrosivos (ácidos, sal etc.), inclusive o suor do corpo;
Utilize luvas para proteção individual e que estejam isentas de produtos que possam
comprometer a integridade do tubo (corrosão);
Evite operações bruscas que possam danificar o tubo ou o seu revestimento.

10.2 – ARMAZENAMENTO
Com o objetivo de evitar deformações que possam prejudicar a sua utilização futura, o local destinado
para o armazenamento dos tubos deve ser nivelado e ou plano. Visando também a segurança, quando
os tubos são armazenados, uns apoiados aos outros, a altura do empilhamento não deve exceder a 7
amarrados (amarrados fechados, padrão APOLO de fornecimento). Os tubos APOLO devem ser
armazenados de forma a que não exista contato com produtos potencialmente prejudiciais a sua
integridade como ácidos, solventes para pinturas, sais, cloro, etc. Os tubos pretos/sem revestimento
devem ser preferencialmente armazenados em local coberto e protegidos de intempéries, pois são
facilmente acometidos por corrosão. Sendo assim:






Utilize local coberto, arejado e sem umidade;
Evite contato direto com o solo;
Evite contato com produtos corrosivos (ácidos, sais, cloretos etc.);
No empilhamento, faça o apoio adequado (mínimo de 3 pontos, mantendo os tubos nivelados
e afastados do solo);
Empilhamento máximo (7 amarrados - padrão Apolo);

OBS. IMPORTANTE: Tubos de aço carbono nunca devem ser armazenados com tubos de
cobre.
10.3 – TRANSPORTE
O transporte de tubos também é uma atividade muito importante em relação à preservação não só do
produto, mas como também da integridade física de quem o está transportando e por isso, uma
atenção especial deve ser dispensada para alguns quesitos conforme os descritos a seguir:
 Os veículos transportadores devem possuir capacidade adequada em relação a carga transportada;
 A superfície da plataforma de carga dos veículos transportadores deverá estar isenta de qualquer
tipo de saliência que possa danificar o produto ou seu revestimento;
 Os tubos não podem ultrapassar a plataforma de carga dos veículos transportadores
 (comprimento);
 Os tubos de bitolas maiores devem estar posicionados na parte inferior da carga;
 A carga transportada não deve se movimentar durante o seu trajeto, sendo assim, antes de partir,
certifique-se de que a amarração se encontra de forma adequada;
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As características dos cabos, tensores, correntes e demais acessórios de amarração devem ser tais
que assegurem a imobilidade da carga e não comprometam a integridade do produto.
Certifique-se de que os acessórios de amarração não estão contaminados com produtos
corrosivos;
O transporte de tubos pretos/sem revestimento deve ser feito preferencialmente com proteção
contra chuva/umidade (lona);
O aço carbono é um material que está sujeito a oxidação, sendo assim, nunca devemos
transportar tubos de aço com outros materiais de características corrosivas, que possam reter
umidade ou que de alguma forma, possam comprometer a integridade do produto;
Evite jogar os tubos de encontro ao piso/solo.

10.4 – INSTALAÇÃO
A escolha de produtos que atendam às especificações normativas e do projeto e a contratação de
técnicos qualificados (projetistas, engenheiros e instaladores) são os principais fatores para o sucesso
de uma instalação segura.
Uma escolha malfeita pode trazer como consequência soluções improvisadas e antieconômicas na
realização de reparos indesejáveis. A interface entre projeto e sua execução deve estar bem alinhada,
pois, caso contrário, poderá trazer prejuízos futuros, quando a correção de problemas pode ser mais
difícil e onerosa.
Como fabricante de tubos, a APOLO, não tem a expertise necessária que um bom instalador deve ter,
entretanto, traz aqui, algumas orientações que estão diretamente ligadas à utilização de seus produtos
e que se seguidas irão evitar maiores problemas durante e após a instalação dos mesmos.



Evite instalações onde o meio envolvente à tubulação esteja sujeita à umidade constante;
É recomendável que a qualidade da água a ser conduzida possua uma concentração de no
máximo 30mg/l de CO2 e de 100mg/l de cloro livre, assim como a dureza total em torno de
100ppm d carbonato de cálcio (CaCO3);
 Em tubulação galvanizada, recomenda-se limitar em 55°C a temperatura da água distribuída em
regime constante e em 70°C em regime intermitente. Em tubulação preta (sem revestimento), a
temperatura pode chegar até 200°C
 Quando forem utilizar revestimentos térmicos isolantes, é importante se certificar que embora
ofereçam adequada isolação, estes não venham a possuir características agressivas à tubulação
(podem provocar corrosão);
 No meio envolvente aos tubos devem ser utilizados materiais com pH (índice de acidez) em
torno de 12,5, contendo baixos teores de cloretos e sulfatos;
 No caso de utilização de argamassa como meio envolvente aos tubos, indicamos como referência
as seguintes normas:
- DIN1164 (Cimento);
- ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento);
- ABNT NBR 7211 (Agregados para concreto - Especificação);
 Levando em consideração os traços comuns de argamassa, recomendamos que a mesma possua
um teor máximo de 0,001% de cloretos e pH entre 12,5 e 13.
 Na indústria, em laboratórios ou em lugares onde a atmosfera contenha elevado teor de poluentes
agressivos ao aço carbono (preto ou galvanizado), não é conveniente a utilização de tubos sem
um meio envolvente isolante como: argamassa, tinta, verniz, etc.;
 Especificamente em relação à tubulação galvanizada, evite a formação do chamado par
galvânico/contato galvânico (cobre x aço galvanizado). Mesmo em meios não agressivos, o
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primeiro elemento pode ter condições de romper a apassivação do segundo e deste modo
proporcionar uma intensa corrosão. Se não for possível evitar, tomando como referência o
sentido do fluxo do líquido, procure utilizar materiais catódicos (cobre) após os anódicos
(galvanizado).
A utilização de substâncias ácidas ou básicas (ácido muriático, soda cáustica, etc.) em limpeza de
obra, por exemplo, só pode ser feita após o total envolvimento do tubo por um meio apassivador.
Mesmo assim recomenda-se bastante atenção com relação a possíveis falhas no revestimento
envolvente, a fim de evitar que os produtos de limpeza entrem em contato com o tubo. No caso
utilização desses produtos ou de outros, cujo Ph se apresenta na faixa que vem a comprometer a
integridade da tubulação (preta ou galvanizada), mesmo após o seu envolvimento por um meio
protetor/isolante, não se deve escoar os resíduos da limpeza pela tubulação.
Evite instalações enterradas. – Veja a seguir:

RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÕES ENTERRADAS/EMBUTIDAS.
Referência: Norma (NBR 9256) – Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações
de água fria.
Item 4.3 - Deve ser evitado o envolvimento do tubo com materiais heterogêneos permeáveis a
umidade ou infiltrações de água, e o contato íntimo do tubo com outros materiais metálicos para
impedir a formação de diferenças de potencial causadores de corrosão.
Item 4.4 - Os tubos não devem ser instalados em pisos de banheiro, cozinhas e compartimentos
semelhantes, para evitar que infiltrações de detergentes ou outros materiais de limpeza ataquem o
revestimento da tubulação.
Item 4.5 - Todos os tubos enterrados em jardins ou aplicados em locais úmidos devem ser
obrigatoriamente protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil,
ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção.
Item 4.6 - É absolutamente vedado o aterramento de qualquer aparelho elétrico nas tubulações
galvanizadas, por segurança e a fim de evitar conduções prejudiciais as suas partes constituintes.
Referência: (NBR 15526) – Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP –
Projeto e execução.
Item 7.2.3 Tubulações embutidas
...Nas instalações embutidas em pisos, deve ser feita proteção adequada para evitar que infiltrações de
detergentes ou outros materiais corrosivos provoquem danos a tubulação.
Item 7.2.4 Tubulações enterradas
A tubulação da rede de distribuição interna enterrada deve manter um afastamento de outras
utilidades, tubulações e estruturas de no mínimo 0,30 m, medidos a partir da sua face.
A profundidade das tubulações enterradas deve ser de no mínimo:
a)

0,30 m a partir da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfego de veículos, em
zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações;
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b)
0,50 m a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a tráfego de veículos;
Caso não seja possível atender às profundidades determinadas, deve-se estabelecer um mecanismo de
proteção adequado, tais como: laje de concreto ao longo do trecho, tubo-luva, etc.
A tubulação de rede de distribuição interna enterrada deve obedecer ao afastamento mínimo de 5 m
de qualquer entrada de energia elétrica (12000 v ou superior) e seus elementos (malha de terra de
para-raios, subestações, postes, estruturas, etc.). Na impossibilidade de se atender ao afastamento
recomendado, medidas mitigatórias devem ser implantadas para garantir a atenuação da interferência
eletromagnética geradas por estas malhas sobre a tubulação....
7.7 Proteção
7.7.1 Proteção mecânica
Em locais em que possam ocorrer choques mecânicos, as tubulações, quando aparentes, devem ser
protegidas.
Para tubos enterrados, quando necessário, devem-se prever meios de proteção que garantam a
integridade dos tubos, tais como lajes de concreto, por exemplo:
7.7.2 Proteção contra corrosão
As tubulações devem ser protegidas convenientemente contra corrosão, levando-se em conta o meio
onde estão instaladas e o material da própria tubulação e os contatos com os suportes.
Os materiais metálicos utilizados para conduzir gás combustível, especificados nesta Norma, podem
sofrer corrosão (tendência natural de os materiais voltarem ao seu estado encontrado na natureza
desprendendo energia) e, por este motivo, devem ser instalados adequadamente para minimizar este
fenômeno.
No caso de tubulação enterrada em solo ou em áreas molhadas da edificação, revesti-la
adequadamente com um material que garanta a sua integridade, tais como, revestimento asfáltico,
revestimento plástico, pintura epóxi, ou realizar um sistema de proteção catódica à rede (este processo
exige os conhecimentos de um especialista).
Referência: NBR 5626 – Instalação predial de água fria.
Item 4.2 Proteção contra corrosão ou degradação.
Item 4.2.1 - A corrosão dos materiais metálicos e a degradação dos materiais plásticos são fenômenos
particularmente importantes a serem considerados, desde a fase de escolha de componentes até a fase
de utilização da instalação predial de água fria. São fenômenos complexos para os quais contribuem
fatores de diversas naturezas. O anexo D trata do tema apresentando considerações, parâmetros e
correlações que traduzem o estágio do conhecimento atual do assunto.
Item 4.2.2 - As inalações prediais de água fria devem ser protegidas, executadas e usadas de modo a
evitar ou minimizar problemas de corrosão ou degradação. Para tanto, devem ser observadas pelo
menos as recomendações do anexo D.
Item 5.2.4 - Nenhuma tubulação deve ser instalada enterrada em solos contaminados. Na
impossibilidade de atendimento, medidas eficazes de proteção devem ser adotadas.
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Item 5.4.2.6 - Nenhuma tubulação suscetível à deterioração, quando em contato com determinada
substância, pode ser instalada em local onde tal substância possa estar presente, a menos que sejam
tomadas medidas para evitar o contato dessas substâncias com a tubulação.
Item 5.6.3.1 - A instalação de tubulações no interior de paredes ou pisos (tubulação recoberta ou
embutida) deve considerar duas questões básicas: a manutenção e a movimentação das tubulações em
relação às paredes ou aos pisos. No que se refere à movimentação em especial, há que se preservar a
integridade física e funcional das tubulações frente aos deslocamentos previstos nas paredes ou pisos.
Item 5.6.5 - Tubulações enterradas – A tubulação enterrada deve resistir à ação dos esforços
solicitantes resultantes de cargas de tráfego, bem como ser protegida contra corrosão e ser instalada
de modo a evitar deformações prejudiciais decorrentes de recalques do solo. Quando houver piso ao
nível da superfície do solo, recomenda-se que a tubulação enterrada seja instalada em duto, para
garantir acessibilidade à manutenção.
Item 5.6.5.2 - Em solos moles, sujeitos a recalques, ou em terrenos de características diferenciadas,
devem ser projetados berços especiais de assentamento, levando em consideração as solicitações a
que estará submetida à tubulação em função dos esforços aplicados na superfície do terreno.
Item 6.2.3.4 - No caso de tubulações enterradas, quando as condições previstas forem desfavoráveis,
propícias à corrosão, a tubulação deve receber pintura com tinta betuminosa ou outro tipo de proteção
antioxidante (ver anexo D).
D.1 Generalidades - A corrosão, envelhecimento e degradação são fenômenos que merecem
particular atenção em vista as consequências que acarretam nas instalações prediais de água fria.
Esses fenômenos são extremamente complexos, devido à quantidade de fatores que influenciam para
que eles ocorram. A durabilidade dos materiais depende, fundamentalmente, da natureza do meio e
das condições a que ficam expostas as instalações, sendo, portanto de difícil previsão.
D.2.5 Tubulações galvanizadas - Em tubos de aço-carbono zincados (galvanizados), a camada de
zinco evita, em larga extensão, a ocorrência de corrosão. Para o bom desempenho deste material em
instalações prediais de água fria, deve-se levar em conta as seguintes recomendações:
Deve-se levar em conta o meio em que os tubos são instalados e, quando necessário, prever algum
tipo de proteção contra corrosão externa dos tubos. Em tubulações embutidas, recomenda-se que a
tubulação seja instalada de modo a ficar em contato com o material homogêneo, de preferência
alcalino, como, por exemplo, o material propiciado pela argamassa, desde que apresentem baixos
teores de cloretos, frequentes nos aditivos de pega e endurecimento;
As tubulações enterradas devem ser protegidas para que os solos, contendo agentes agressivos, não
provoquem a corrosão externa do aço galvanizado. Para proteção, as tubulações podem ser colocadas
em caneletas de concreto, pintadas com material betuminoso ou sofrer outros tipos de proteção.
Além de todos os requisitos normativos explicitados acima é muito importante também atentar
para as seguintes recomendações:
- Se o tubo tiver que ser revestido ou isolado, devem-se tomar precauções quanto aos produtos
utilizados que, embora ofereçam a isolação adequada, possam ser agressivos ao tubo;
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- No caso de utilização de argamassa como meio envolvente à tubulação, temos como referência as
normas DIN 1164 (cimento), NBR 6118 (Projeto e execução de obras de concreto armado e NBR
7211 (Agregado para concreto) e levando-se em consideração os traços comuns de argamassa,
recomenda-se que a mesma possua um teor de 0,001% máximo de cloretos e pH entre 12,5 e 13;
- Na indústria, em laboratórios, em regiões com atmosfera marinha ou outras que contenham elevado
teor de poluentes e elementos agressivos a tubulação, não é conveniente a utilização dos tubos sem
um meio envolvente adequado, como argamassas, tintas, vernizes etc. e sempre atentando para o
controle do grau de agressividade deste meio envolvente;
- No meio envolvente aos tubos deve sempre ser utilizado materiais com pH em torno de 12,5 e com
baixos teores de cloretos e sulfatos.

De acordo com cada tipo de instalação, as normas a seguir deverão ser
consultadas.
ABNT NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
*Esta Norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da
instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui estabelecidas emanam
fundamentalmente do respeito aos princípios de bom desempenho da instalação e da garantia de
potabilidade da água no caso de instalação de água potável.
ABNT NBR 9256 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de
água fria.
*Esta Norma fixa as condições exigíveis quanto a montagem de tubos e conexões galvanizados
aplicáveis em instalações prediais de água fria em termos de higiene, segurança, conforto,
durabilidade, manutenção e estanqueidade.
ABNT NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio.
*Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção,
aceitação e manuseio, bem como as características, dos componentes de sistemas de hidrantes e de
mangotinhos para uso exclusivo de combate a incêndio.
ABNT NBR 7198 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente.
*Esta Norma fixa as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, à segurança, à economia e ao
conforto dos usuários, pelas quais devem ser projetadas e executadas as instalações prediais de água
quente.
ABNT NBR 10720 - Prevenção e proteção contra incêndio em instalações aeroportuárias.
*Esta Norma fixa as condições, requisitos gerais e elenco de medidas de prevenção e de proteção
contra incêndio em instalações aeroportuárias.
ABNT NBR 13792 - Proteção contra incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas
de armazenamento em geral.
*Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, cálculo, instalação e manutenção de
sistemas de chuveiros automáticos para proteção contra incêndio de áreas de armazenamento em
geral.
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ABNT NBR 13103 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial.
*Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a instalação de aparelhos a gás para uso
residencial, cujo somatório de potências nominais não exceda 80,0 kW (1146,67 kcal/min.) em um
mesmo local de instalação.
ABNT NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações
residenciais e comerciais.
*Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para o projeto e a execução de redes de
distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais que não
excedam a pressão de operação de 150 kPa (1,53 kgf/cm2) e que possam ser abastecidas tanto por
canalização de rua (conforme ABNT NBR 12712 e ABNT NBR 14461) como por uma central de gás
(conforme ABNT NBR 13523 ou outra norma aplicável), sendo o gás conduzido até os pontos de
utilização através de um sistema de tubulações.
ABNT NBR 13523 - Central de gás liquefeito de petróleo - GLP.
*Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para projeto, montagem, alteração,
localização e segurança das centrais de gás liquefeito de petróleo (GLP) com capacidade de
armazenagem total máxima de 1 500 m3, para instalações comerciais, residenciais, industriais e de
abastecimento de empilhadeiras.
ABNT NBR 14024 - Central de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Sistema de abastecimento a
granel.
*Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para o abastecimento de recipientes
estacionários ou transportáveis nas instalações das centrais de GLP dos consumidores, a partir de
veículo abastecedor específico situado em locais ou não.
ABNT NBR 16057 - Sistema de aquecimento de água a gás (SAAG) — Projeto e instalação.
*Esta Norma estabelece os requisitos para o projeto (contemplando concepção, dimensionamento,
arranjo hidráulico e especificação de componentes, entre outros) e a instalação (contemplando
montagem, ensaios, entre outros) de Sistema de Aquecimento de Água a Gás (SAAG) para sistemas
prediais e uso humano.
ABNT NBR 15358 - Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso
não residencial de até 400 kPa.
*Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para o projeto e a execução de rede de
distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial, tais como processos
industriais e atividades comerciais, que não excedam, a pressão de operação de 400 kPa (4,08
kgf/cm²) e que possam ser abastecidas tanto por canalização de rua (conforme ABNT NBR 12712 e
ABNT NBR 14461) como por uma central de gás (conforme ABNT NBR 13523).
ABNT NBR 13222 - Aplicação de revestimento de esmalte de asfalto em tubos e peças de aço
para condução de água.
*Esta Norma fixa as condições exigíveis para aplicação de revestimento de esmalte de asfalto, interna
e/ou externamente, em tubos e peças especiais de aço-carbono enterrados, destinados à condução de
água.
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ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
*Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão,
a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a
conservação dos bens.
ABNT NBR IEC 60079 (Partes 14 e 17) - Atmosferas explosivas.
*Parte 14 - Esta Parte da série ABNT NBR IEC 60079 contém os requisitos específicos para o
projeto, seleção, montagem e inspeção inicial de instalações elétricas em, ou associadas com, áreas
classificadas.
*Parte 17 - Esta Parte da ABNT NBR IEC 60079 é destinada a ser utilizada por usuários e abrange
fatores diretamente relacionados à inspeção e manutenção de instalações elétricas somente em áreas
classificadas, onde o risco pode ser causado por gases inflamáveis, vapores, névoas, poeiras, fibras ou
partículas em suspensão.

Em virtude do aprimoramento de nossos produtos e de possíveis revisões nas regulamentações
vigentes, as informações contidas nesse Manual poderão sofrer alterações.
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