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REF: UTILIZAÇÃO TUBO CLASSE E PARA GAS APROVADO CONFORME NBR
15526

Estamos enviando-lhe para vossa apreciação, laudo técnico minucioso emitido
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas(IPT)

Solicitamos a gentilez.a de um parecer de V.S sobre o assunto exposto

Atenciosamente

Eng Amílcar Barros Peres
Coordenador de Engenharia
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1. Introdução

O tubo de cobre está cada vez mais sendo utilizado em instalações de gases
combustíveis no mercado nacional. Entre as suas vantagens encontra-se a
facilidade de instalação, resistência mecânica compatível com a aplicação, mão-de-
obra especializada disponível.

Com o aumento do consumo e a intenção cada vez mais forte da universalização do
uso do gás encanado, torna-se preocupante o fator custo, de forma a permitir que o
energético seja acessível a todas as classes sociais. Esforços no sentido de
barateamento das instalações internas têm sido prioridade das Companhias de
Distribuição de Gás, e encontram ressonância no mercado fabricante preocupado
em fornecer soluções tecnicamente adequadas às necessidades reais do mercado.

Com base em tais premissas, faz-e necessário avançar no conhecimento técnico
que proporciona capacitação suficiente para o questionamento das Normas
Internacionais antes utilizadas como referência na seleção de materiais, e em muitas
vezes não adequadas à realidade Brasileira.

Este trabalho pretende avaliar a consistência e possibilidade de uso de tubos de
cobre com espessuras menores do que aquelas estabelecidas atualmente pela
normalização vigente.

2. Histórico

Com o início do crescimento do consumo de gás combustível nas principais cidades
do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, houve um aumento da preocupação com
a segurança nas instalações, operação e manutenção das redes de gás. O gás
canalizado, por seu crescente uso nos mais diversos setores exigiu a criação de
Normas Técnicas que preenchessem as lacunas técnicas geradas no mercado de
gás, desenvolvendo parâmetros mínimos para a adequação do gás para consumo,
sem expor os usuários aos riscos inerentes ao uso de combustíveis.

Porém, no desenvolvimento das Normas Brasileiras vigentes foi preciso basear-se
em textos internacionais, de forma a agregar experiências de mercados
consolidados. No caso da utilização de tubos de cobre, foi escolhida a Norma
Francesa de instalações de gases combustíveis, com a justificativa de que tal texto
normativo se adequava às características brasileiras.

Entre as informações necessárias para estabelecimento de requisitos de tubos a
serem utilizados nas instalações de gás, foi identificado no texto Francês a
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especificação de espessura mínima para tubos de cobre, de 0,8mm. Tal requisito foi
adotado e encontra-se vigente nos textos brasileiros.

Entende-se atualmente que tal requisito, impondo uma espessura mínima fixa, não
tem respaldo técnico consistente. Se compararmos as demais Normas
Internacionais, tais como as Normas Americanas e as Normas Européias, verifica-se
uma variação da espessura com o diâmetro do tubo, que é claramente
compreendido pela relação entre a área de cada tubo e a sua correspondente
resistência mecânica.

A referência de um valor fixo para espessuras de paredes de tubos de cobre,
conforme propões a Norma Francesa, desconsidera a relação de resistência total
(quer seja interna ou externa) a que um tubo pode estar submetido, resistência essa
dada em função do diâmetro de cada tubo e a sua espessura de parede. Assim,
podemos ter tubos menos resistentes do que outros, embora possuam espessuras
de parede maiores.

3. Motivação

A necessidade pela constante busca dos melhores produtos e serviços leva a
sociedade a sempre questionar os quesitos incorporados nos diversos setores da
economia. A engenharia, em especial, busca sempre a melhor relação entre o custo
e a qualidade dos materiais, até conseguir um “ponto ótimo”, que é a intersecção
das duas curvas.

Entre as análises de otimização das instalações de gases combustíveis a serem
estudadas encontra-se a possibilidade de redução da espessura mínima dos tubos
de cobre, que hoje é limitada pela Norma de Instalações Prediais de Gases
Combustíveis (NBR 14570) em 0,8 mm.

Analisando o problema de forma mais ampla, essa redução de espessura pode ser
considerada como um combate ao desperdício energético, permitindo a utilização de
tubos de espessura menor e com conseqüente economia de material, bem como
com evidente redução de custo das instalações.

A correta análise das necessidades quanto à utilização de tubos de cobre, em
qualquer tipo de aplicação, corresponde a uma otimização de recursos utilizados
para um mesmo objetivo. O avanço tecnológico dos materiais e uma adequada visão
de performance de uso possibilita que estes contenham menores quantidades de
matérias primas com resistências iguais ou superiores àquelas anteriormente
utilizadas. Tais fatores possibilitam que sejam feitas alterações nos
dimensionamentos dos tubos, adequando-os sempre a uma utilização segura.
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4. Objetivo

O objetivo deste estudo técnico visa analisar a consistência na adoção de outros
tipos de espessura, menores que 0,8mm, em instalações de gases combustíveis.

A determinação da espessura mínima atualmente vigente engloba todas as bitolas
dos tubos de cobre. Ao se verificar que as bitolas maiores atendem às
especificações normativas sem causar nenhum problema nas instalações existentes,
é questionável que bitolas menores não possam apresentar os mesmos níveis de
resistência mecânica para o mesmo tipo de serviço previsto.

Tal fato é a essência do questionamento a respeito da limitação indistinta de
espessura de tubos, penalizando de forma indevida a utilização de tubos de bitolas
menores com espessuras de parede também menores, garantindo-se as mesmas
resistências mecânicas previstas para a aplicação.

Essa análise é feita de tal modo a não comprometer a segurança das instalações e o
conforto do usuário.

5. Requisitos desejáveis para tubos em instalações de gases combustíveis

A análise de espessura de tubos de cobre está diretamente relacionada às reais
necessidades de resistência mecânica que o próprio tubo deve atender para a sua
adequada utilização nas instalações prediais. É necessário, portanto, uma avaliação
das solicitações convencionais a que estes tubos estarão sujeitos em sua vida útil,
bem como quais as interferências que eles devem suportar. Torna-se inviável
levantar “todas” as interferências que podem danificar a tubulação durante a sua
vida útil, no entanto podemos identificar os pontos mais relevantes para a
estruturação da resistência do material, e quais os pontos à que os tubos devem
resistir de modo coerente, definindo os possíveis esforços que atuam ou podem
atuar nos materiais.

A definição dos parâmetros de resistência aplicáveis aos tubos de cobre passa pela
analise dos esforços a que estão sujeitos durante o processo de instalação e
utilização, considerando aspectos de transporte, armazenamento, estoque e uso
final.

É fácil concluir que o tubo de cobre deve resistir, primeiramente, às pressões
internas que o fluído a ser transportado irá exercer em suas paredes, sendo esta a
condição mínima para a estabilidade do material. Adicionalmente devem ser
considerados alguns limites de agressões externas, associados à vida útil do
material numa dada instalação.
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Para o armazenamento e transporte é necessário que os tubos resistam aos
esforços de eventuais materiais depositados em cima destes, e também a alguns
pequenos choques causados com a queda do material durante o transporte.

No processo de instalação os tubos devem resistir à pequenos impactos, incluindo
colisão de materiais como pedras e cimento. Em tubos enterrados é necessário que
seja considerada a resistência de compressão diametral exercida pelo solo. Há
também a resistência do próprio peso do material, quando dispostos em prumadas,
pois neste caso os tubos ficam presos através de abraçadeiras. Para isso, deve-se
considerar a resistência de compressão e tração exercida pela própria tubulação.

Analisando os esforços causados pela dilatação e contração da edificação, é
importante resaltar que os tubos de cobre “não podem ser considerados como
elemento estrutural” da edificação, conforme o ítem 4.1 da NBR 14570.

Minimizando ainda os impactos acidentais, a Norma NBR 14570 ainda estabelece a
necessidade de instalação de proteção em locais onde “possam ocorrer choques
mecânicos” nas tubulações aparente.

No caso de tubulações embutidas na alvenaria, deve-se considerar a proteção
mecânica da massa de revestimento que minimiza a possibilidade de ocorrência de
impactos.

Do ponto de vista das premissas acima estabelecidas, podemos identificar requisitos
específicos de resistência mecânica a que os tubos de cobre devem atender para
um perfeito funcionamento dentro das instalações de gases combustíveis. A seguir
são detalhados aspectos de tais requisitos.

5.1.Pressões internas

Os tubos de cobre devem resistir às pressões internas máximas conforme limites
estabelecidos nas Normas Técnicas existentes para cada aplicação particular.

Segundo a NBR 14570, Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e
GLP – Projeto e execução, a pressão máxima de trabalho é de 150 kPa (1,53
kgf/cm²).

Na Norma NBR 13206, Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para
condução de fluidos – Requisitos são definidas as pressões mínimas de resistência
interna dos tubos de cobre. Destaca-se que tais níveis de pressão são estabelecidos
com um fator de segurança igual a 5, ou seja, as pressões declaradas são 5 vezes
menores do que aquelas necessárias para levar o tubo à ruptura. A seguir são
apresentados os níveis de pressão de serviço recomendados pela NBR 13206.
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Diâmetro externo
nominal (mm)

Pressão de Serviço (Mpa)
Classe E Classe A Classe I

10 6,80 11,17 14,22
15 4,25 6,91 8,73
22 3,46 5,24 6,46
28 2,70 4,09 5,50
35 2,52 4,00 5,12
42 2,40 3,32 4,25
54 2,09 2,81 3,52
66 1,88 2,26 2,84
79 1,90 2,38 3,03

104 1,43 1,80 2,40

Tomando-se como referência os tubos de classe “E”, e considerando-se o limite de
espessura de 0,80 preconizado pela NBR 14570, destaca-se a possibilidade de
utilização de diâmetros desta classe a partir da bitola de 42 mm. Numa comparação
entre o tubo de 42 mm e o de 15 mm, da mesma classe E, observa-se que a
pressão de serviço da menor bitola é mais de aproximados 1,8 vezes superior a da
maior bitola, sendo que esta última já possui resistência de 16 vezes a pressão
máxima utilizada numa rede de gás.

Essa comparação demonstra que não existe uma relação de espessura mínima fixa
independente do diâmetro da tubulação, sendo adequado que seja considerada uma
variação da espessura com a variação do diâmetro desta tubulação.

Se calcularmos a espessura necessária para que os tubos de 15 mm possam resistir
a pressão de serviço de 150 kPa, conforme as solicitações de Norma de Instalação
de Gases Combustíveis, considerando ainda um fator de segurança igual a 5,
teremos:

P = _(2 x S x e) .
(D – 0,8 x e)

Sendo:

p - pressão em megapascal;
S - esforço tangencial especificado, em megapascal;
e - espessura da parede nominal, em milímetros;
D - diâmetro externo nominal, em milímetros;

Para o tubo de 15 mm, classe “E”, a pressão de mínima de ruptura, conforme Norma
NBR 13206, é 21,25 Mpa, e o esforço tangencial necessário é de apenas 0,750
MPa, assim:
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0,750 = (2*21,25*e)
(15 – 0,8*e), portanto:

A espessura mínima necessária do tubo de 15 mm de diâmetro é 0,27 mm, quase
metade da utilizada pelo tubo classe “E”, que é de 0,50 mm.

5.2.Tração

A resistência à tração e compressão define a carga que o tubo deve suportar em
função do peso destes mesmos tubos instalados em uma prumada. As Normas
internacionais, apesar de especificarem espessuras mínimas semelhantes às
Normas Brasileiras, indicam quais as resistências que o tubo deve suportar. Essas
resistências, principalmente à tração, estabelecem parâmetros característicos do
próprio material e não simplesmente uma exigência quantitativa física.

Abaixo são apresentados os requisitos de resistência à tração estabelecidos nas
principais Normas Internacionais.

Norma Resistência mínima à tração
(MPa)

Alongamento mínimo

EN 1057 220 a 290 40 a 30 (%)
ASTM B88 200 a 250 0,040 a 0,025 (mm)
NBR 13206 310

A análise de espessura de tubos deve ser calculada em função das resistências
mecânicas de tração e alongamento exigidas. Nota-se que a resistência mínima à
tração exigida pela Norma Brasileira é superior às Normas Internacionais
(Americana e Européia).

5.3. Impactos externos

O impacto pode representar alguma ação indevida durante a vida útil da tubulação,
como exemplo, o uso de pregos na parede de uma residência, que acidentalmente
pode atingir a tubulação. Para isso é importante definir qual a resistência do tubo a
impactos, de preferência estabelecendo-se limites de valores numéricos.

5.4.Cargas distribuídas

A tubulação está sujeita a carregamentos que podem ocorrer em diversas etapas da
construção, como no momento de armazenamento, por exemplo, onde existe a
possibilidade de depósito de outros materiais em cima dos tubos (embora tal prática
não seja recomendada nos manuais dos fabricantes de tubos de cobre).
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Pode-se definir a resistência dos tubos através de ensaio de compressão diametral
de forma a avaliar os limites deste tipo de solicitação.
Destaca-se a existência de especificações dos próprios fabricantes sobre limites
para carga máxima que os tubos suportam durante o transporte, detalhando
requisitos específicos a serem atendidos no transporte e armazenamento.

5.5.Análise preliminar sobre requisitos desejáveis

Na analise das interferências a que os tubos podem estar sujeitos durante sua
instalação e utilização regulares, não se consegue estabelecer limites específicos
para aspectos de resistência à tração, impacto e carga distribuída.  O único requisito
explícito conhecido é o relativo às pressões internas geradas pela utilização do gás
combustível. Neste sentido, há uma variação crescente das necessidades de
resistência e espessura dos tubos, contrariando a idéia da adoção de espessuras
fixas.

Destaca-se, no entanto, que as pressões suportadas pelos tubos de cobre atendem
várias vezes as pressões máximas de funcionamento da rede de gás, o que reforça
a idéia da inconsistência quanto a adoção de restrições associadas às espessuras
dos tubos.

6. Análise de vantagens e desvantagens

6.1.Custo

A redução das espessuras dos tubos de cobre está diretamente relacionada com a
redução dos custos das instalações de gases combustíveis. Essa alteração de
custos pode viabilizar projetos de adoção do gás combustível como alternativa para
sistemas de aquecimento de água, contribuindo para deslocamento do uso de
chuveiros elétricos.

6.2.Aumento de vazão de gás nas instalações

Existe potencial de redução de bitolas utilizadas atualmente, considerando-se a
possibilidade de redução das espessuras mínimas a serem adotadas nas
instalações de gases combustíveis. Essa diminuição de bitola é estabelecida a partir
do efetivo aumento da área útil de vazão do tubo, devido à redução da sua
espessura. Um tubo com diâmetro externo de 15 mm e espessura de parede de 0,8
mm possui diâmetro interno útil de 13,4 mm, enquanto que, para uma espessura de
parede de 0,5 mm, o diâmetro interno é de 14,0 mm.



9
Rua Felipe Camarão, 500 - Utinga - Santo André - SP - CEP 09220-580
Tel.: (11) 2199-7604 / (11) 2199-7500 - Fax: (11) 4461 -2155

Numa instalação de gás natural, admitindo-se uma perda de carga máxima de 10%
numa instalação fictícia de 1,0 metro de comprimento, a vazão nos tubos de cobre
classe “E” é 13,89% maior do que no tubo de cobre classe “A”.

7. Ensaios de performance dos tubos de cobre

Com o objetivo de analisar as características de resistências física dos tubos de
cobre em diversos tipos de solicitações, foram realizados diversos ensaios
laboratoriais conforme detalhado a seguir. Os ensaios foram realizados no IPT
(Instituto de Pesquisa Técnologica de São Paulo), entre os dias 25 e 31 de Julho de
2007.

Para a definição das metodologias de ensaio foi identificada a Norma Internacional
UL 1821 – “Thermoplastic Sprinklers Pipe and Fittings Protection”, contendo
especificações de ensaios laboratoriais consistentes com a proposta de simulação
das condições anteriormente apresentadas.

Com base na UL 1821 foram selecionados os seguintes ensaios :

o resistência ao esmagamento;
o resistência à flexão;
o resistência ao impacto;
o pressão hidrostática; e
o tração.

Com o objetivo de se comparar resultados entre vários diâmetros e, principalmente,
entre as classes “A” e “E”, foram definidas as seguintes amostras:

o 15 mm, classe “E”, espessura de parede de 0,50 mm;
o 22 mm, classe “E”, espessura de parede de 0,60 mm;
o 28 mm, classe “E”, espessura de parede de 0,60 mm;
o 42 mm, classe “E”, espessura de parede de 0,80 mm; e
o 54 mm, classe “A”, espessura de parede de 1,20 mm.

A seguir são detalhados os principais resultados de cada ensaio realizado. A
metodologia e o procedimento correspondente encontram-se descritos no anexo A.

7.1.Resistência ao esmagamento

O ensaio de resistência ao esmagamento foi realizado em um aparelho de
compressão diametral, que tem por objetivo comprimir o tubo para posterior
avaliação da deformação do material. Teve como objetivo verificar se há algum tipo
de dano nos tubos de cobre, caso estes fossem submetidos a uma carga de 90 Kg,
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representado um potencial amassamento causado por uma pessoa em cima do
material. Após a realização do esmagamento foi realizado o ensaio de pressão
hidrostática, para avaliação de danos estruturais no material.

Figura 1 – Corpos de prova preparados para os ensaios de esmagamento

Figura 2 – Aparelho de ensaio para compressão diametral

Nos ensaios realizados, em todas as amostras, não foi detectado nenhuma falha. A
carga aplicada de 90 Kg não chegou a marcar o tubo nem interferir em sua
resistência a pressão hidrostática.

Com o objetivo de gerar uma deformação de 2 mm nos tubos de cobre de 15 mm de
diâmetro, foi realizada uma investigação adicional, aumentado-se a carga de
compressão até que fosse obtida a deformação desejada. Foi necessária uma carga
de aproximadamente 180 Kg. Mesmo assim não houve interferências na resistência
mecânica do material.
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Figura 3 – Tubo de 15 mm deformado em 2 mm com uma carga de 180 quilos

7.2.Resistência à flexão

O ensaio de flexão foi estabelecido para verificar se o tubo resistiria a uma carga
aplicada no meio de dois pontos fixos, distantes duas vezes mais que o permitido
pelo fabricante (3 metros), e preenchidos internamente com água para gerar um
aumento de carga.

As cargas aplicadas foram definidas em função do diâmetro de cada tubo, segundo
a fórmula a seguir:

Figura 4 – Fórmula para a determinação das cargas aplicadas

Durante a realização do ensaio foi aplicada uma pressão hidrostática de 1,21 MPa,
com o objetivo de averiguar possíveis danos nos tubo, o que não ocorreu em
nenhuma das amostras. Os pesos aplicados no centro do vão foram os seguintes:

15 mm 22 mm 28 mm 42 mm 54 mm
Resistência à flexão 0,400 kg 1,300 kg 3,130 kg 11,000 kg 21,950 kg
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Figura 5 – Tubo submetido a uma carga no meio do vão

Figura 6 – Carga aplicada no centro do vão

7.3.Resistência ao impacto

O ensaio de resistência ao impacto foi realizado de forma a simular a queda de uma
martelo, com peso aproximado de 0,90 kg, de uma altura de 2,30 m, o que
representa uma energia de 20,3 J.

Neste ensaio, após a queda da peça metálica, os tubos foram ensaiados a pressão
hidrostática até a sua ruptura. Apesar dos tubos sofrerem danos físicos
consideráveis com a queda do material, os danos não foram suficientes para alterar
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a resistência mecânica do material, observando-se que a pressão necessária para
rompimento foi a mesma que para tubos originais.

Figura 7 – Tubo sendo ensaiado com a queda da peça.



14
Rua Felipe Camarão, 500 - Utinga - Santo André - SP - CEP 09220-580
Tel.: (11) 2199-7604 / (11) 2199-7500 - Fax: (11) 4461 -2155

Figura 8 – Peça de 0,9 kg utilizada no ensaio de impacto

Figura 9 – Tubo em espera pela queda da peça


