
Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria –
tubulações de polipropileno tipo 3 (PP-R) – instalação, armazenamento e manuseio

1 Escopo

Esta norma estabelece os requisitos mínimos de montagem, instalação, armazenamento e
manuseio de tubos e conexões de PP-R empregados para condução de água quente e fria em
instalações prediais.
Esta norma especifica as condições gerais da instalação de tubos de PP-R, executados de
acordo com as normas ABNT NBR 7198 Projeto e execução de instalações prediais de água
quente e ABNT NBR 5626 Instalações prediais de água fria.
Para os efeitos desta Norma, devem ser considerados os tubos e conexões de PP-R conforme
os projetos de norma 02:111.59-001 e 02:111.59-002.
Esta norma não estabelece requisitos de segurança. É de responsabilidade do usuário
estabelecer práticas apropriadas de segurança e determinar a aplicabilidade de requisitos
adicionais antes do uso pretendido.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para
referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas,
aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 5626:1998 Instalações prediais de água fria.
ABNT NBR 7198:1993 Projeto e execução de instalações prediais de água quente

3 Termos e definições

Para os propósitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições:
a. edificação: construção de materiais diversos (alvenaria, madeira, metal, etc.) de caráter

relativamente permanente que ocupa determinada área de um terreno, limitada por
parede e teto, que serve para fins diversos como, por exemplo, depósitos, garagens
fechadas, moradia, etc.

b. ponto de utilização: extremidade da tubulação da rede interna destinada a receber os
aparelhos consumidores de água.

c. eletrofusão: processo de união de tubos e conexões que emprega aquecimento através
de uma resistência elétrica incorporada na conexão.

d. termofusão: processo de união de tubos e conexões que emprega uma fonte de
aquecimento externo de uma ferramenta apropriada.

4 Requisitos gerais

4.1 Transporte e armazenamento

Para o transporte e armazenamento de tubos e conexões, alguns requisitos devem ser
observados:
a) Necessitam de proteção contra intempéries e radiação UV.
b) Evitar o contato com solventes, adesivos, tinta ou produtos similares.
c) No caso do armazenamento de tubos há necessidade de um suporte ao longo de todo o

seu comprimento ou conforme recomendação do fabricante. A altura máxima de
empilhamento é 1,5 m.

d) Não arrastar os tubos no chão durante o transporte.
e) Os tubos e conexões armazenados devem ser protegidos contra sujeira e fontes de

calor.
f) Evitar impacto ou outras ações mecânicas que possam danificar os tubos e conexões.
g) Transportar os tubos em feixes ou paletizados.



4.2 Manuseio e instalação

a) Não arrastar os tubos no chão durante o manuseio.
b) A termofusão e a eletrofusão de tubos e conexões deve ser efetuada sem presença de

água.
c) As instalações devem ser embutidas ou, quando aparentes, protegidas contra

intempéries.

4.2.1 Suporte de fixação

a) Em instalações aparentes é necessária a utilização de suportes para a fixação da
tubulação.

b) Evitar o emprego de dispositivos de fixação que possam provocar danos à tubulação.
c) Os pontos de derivação devem ser fixos em tubulações verticais, colocando-se suportes

sob as derivações e o mais próximo possível delas. Além disto, entre os pontos fixos
devem ser instalados suportes deslizantes (ver figura1 e tabela 1). A distância entre os
pontos fixos não pode ser superior a 3 metros.

Figura 1: Fixação Vertical

d) Os suportes podem ser fixados na alvenaria ou em outros elementos estruturais.



e) A fixação de tubulações aparentes horizontais deve ser feita em todos os pontos de
derivação, sendo que a distância entre suportes fixos não pode ultrapassar 3 m. Entre os
pontos fixos devem ser instalados suportes deslizantes (ver figura 2 e tabela 1).

Figura 2: Fixação horizontal

f) A fixação dos suportes na edificação deve ser feita com materiais adequados ao meio no
qual poderá ser aplicado.

g) Sempre que houver mudança de direção da tubulação ou existir um ponto de carga
concentrada, deve ser instalado um suporte.



Tabela 1 – Distância máxima entre apoios
Dimensões em metros

Distância máxima de acordo com a temperatura de serviço
Série
(S) DN 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C

3,2
(PN 20)

20 0,7 0,7 0,65 0,6 0,5 0,5 0,45 0,4

25 0,8 0,8 0,75 0,65 0,6 0,55 0,5 0,5

32 0,95 0,95 0,85 0,8 0,75 0,65 0,6 0,55

40 1,1 1,1 1 0,9 0,85 0,75 0,7 0,65

50 1,3 1,25 1,15 1,05 1 0,9 0,8 0,75

63 1,5 1,45 1,3 1,2 1,15 1,05 0,95 0,9

75 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,15 1,1 1

90 1,9 1,85 1,7 1,55 1,45 1,3 1,2 1,1

110 2,8 2,6 2,4 2,2 2,15 1,9 1,75 1,4

2,5
(PN 25)

20 0,7 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,45

25 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5

32 1 0,95 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6

40 1,15 1,1 1 0,95 0,9 0,8 0,75 0,7

50 1,3 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,85 0,8

63 1,55 1,5 1,4 1,25 1,2 1,1 1 0,9

75 1,75 1,7 1,55 1,4 1,3 1,2 1,1 1

90 2 1,9 1,75 1,6 1,5 1,35 1,25 1,15



4.2.2 Temperaturas e Pressões

Tabela 2 – Pressões Máximas Admissíveis
Unidades em kgf /cm²

Temperatura
(ºC)

Período de serviço
(anos)

Série (S) dos tubos de polipropileno

3,2 (PN 20) 2,5 (PN 25)

20 50 2,0 MPa 2,5 MPa

70 50 0,6 MPa 0,8 MPa

4.3 Equipamentos

4.3.1 Equipamentos para instalação de tubulação por termofusão

Para realização do processo de termofusão devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

a) Termofusor

b) Bocais para termofusão

c) Tesoura (cortador de tubo)

4.3.2 Equipamentos para instalação de tubulação por eletrofusão

Para realização do processo de eletrofusão devem ser utilizados os seguintes equipamentos:



a) Eletrofusor

b) Raspador

5 Requisitos

5.1 Sistema utilizando união por termofusão

Termofusão é o processo onde calorias são geradas por uma resistência elétrica localizada no
interior de uma lâmina metálica e estas são transmitidas por condução até os bocais macho e
fêmea, aquecendo a tubulação e a conexão.
Para ligar o termofusor deve ser verificada a voltagem instalada na obra (110 V ou 220 V,
conforme orientação do fabricante).
Após ter sido ligado o termofusor deve-se aguardar o tempo necessário para atingir a
temperatura de fusão do polipropileno (PP-R tipo 3) que é de 260 °C.
Assim que o termofusor atingir a temperatura correta, inicie o processo de termofusão,
conforme os passos a seguir.

5.1.1 Passos para instalação

a) Quando começar o trabalho ou cada vez que parar, limpar os bocais do termofusor com um
pano umedecido em álcool e verificar seu correto ajuste sobre a placa de alumínio.



b) Cortar os tubos, perpendicularmente com a tesoura, evitando rebarbas na tubulação. Na
falta desta tesoura os tubos podem ser cortados com arco de serra, tendo o cuidado de
efetuar o corte perpendicular e eliminar todas as rebarbas.

c) Limpar a ponta do tubo e o interior do bocal com um pano umedecido em álcool graduação
ou em gel, pouco antes de efetuar cada termofusão.

d) Marcar a extremidade do tubo antes de introduzi-lo no bocal, de acordo com as medidas de
penetração (p) em função de cada diâmetro (ver tabela 3).

A tabela 3 especifica os valores p correspondentes à profundidade de inserção do tubo dentro
do bocal. Estes valores serão diferentes para cada diâmetro de tubo, segundo especificado na
norma DVS 2208 (parte 1).

Deve-se evitar que a profundidade de inserção (p) do tubo no bocal do termofusor ultrapasse
as dimensões indicadas na tabela 3.

Tabela 3 – Profundidade de inserção

Diâmetro do tubo e
conexão (milimetros)

Profundidade de
inserção no bocal - p

(milimetros)

20 12
25 13
32 15



40 16
50 18
63 24
75 26
90 29
110 33

e) Introduzir ao mesmo tempo o tubo e a conexão em seus respectivos bocais sustentando-os
retos de forma perpendicular à placa do termofusor.

f) A conexão deve ir até o final do bocal macho. O tubo não deve ultrapassar a marca (p)
previamente feita (ver tabela 3).

g) Retirar o tubo e a conexão do termofusor quando tiver atingido aos tempos mínimos
determinados na tabela 4.

A tabela 4 estabelece, para cada diâmetro de tubulação o intervalo de tempo mínimo de
aquecimento no termofusor, o intervalo máximo para efetuar a união termofusionada e o tempo
em que é feito o resfriamento. O tempo de aquecimento começa a ser contado depois que a
conexão atinge o final do bocal macho e o tubo atinge a profundidade (p) no bocal femea.

Tabela 4 – Tempos de Termofusão



Diâmetro nominal
DN

Tempo mínimo
de contato para

aquecimento
(s)

Intervalo
máximo para
introdução (s)

Tempo de
esfriamento

(min)

20 5 4 2
25 7 4 2
32 8 6 4
40 12 6 4
50 18 6 4
63 24 8 6
75 30 8 6
90 40 8 6
110 50 10 8

Nota: No caso de estar trabalhando com temperatura ambiente inferior a 10 °C recomenda-se
aumentar em 50% os tempos mínimos de aquecimento, a fim de proporcionar uma termofusão
segura.

h) Após a o período de tempo indicado na tabela 4, aparecem um anel do próprio  tubo e
outro da conexão.

Imediatamente após a retirada do tubo e da conexão do termofusor, efetuar o acoplamento
dos mesmos dentro dos períodos máximos indicados na tabela 4.

i) Interromper a introdução do tubo na conexão, quando os anéis do tubo e da conexão
tenham se encontrado.

j) Uma vez realizado o acoplamento da conexão com o tubo, existe a possibilidade de
alinhar a conexão e/ou de girá-la no maximo 15º, em um período maximo de 4 s.



k) Após realizar a termofusao não submetê-la a tensões, até que esteja totalmente fria (ver
tempo de esfriamento indicado na tabela 4).

l) Se a termofusão foi realizada com o termofusor fora do seu suporte, deve-se voltar a
colocar a ferramenta nele ou outro apoio correspondente.



5.2 Sistema utilizando união por eletrofusão

No processo de eletrofusão a resistência está localizada na conexão, e as calorias geradas
aquecem diretamente o tubo e a conexão.

5.2.1 Passos para instalação

a) Cortar os tubos, perpendicularmente com a tesoura, evitando rebarbas na tubulação.
Na falta desta tesoura os tubos podem ser cortados com arco de serra, tendo o
cuidado de efetuar o corte perpendicular e eliminar todas as rebarbas.

b) Raspar a superfície externa da tubulação a ser eletrofusionada.  Limpar a superfície e a
parte interna da conexão com álcool XXXX.

c) Marcar sobre cada extremidade dos tubos a eletrofusionar a medida da inserção do
tubo dentro da luva elétrica (essa medida esta marcada na luva elétrica ou conforme
orientação do fabricante).

d) Após a introdução do tubo na conexão até a marcacao, conectar os terminais do
eletrofusor aos terminais da luva e seguir as instruções do equipamento ou conforme
orientação do fabricante.



e) Após realizar a eletrofusao não submetê-la a tensões por um período de 4 min.

Nota: Após execução da ultima eletrofusao em determinado trecho da tubulacao, deve-se aguardar um
período de 2 h antes de submete-lo a pressão hidrostatica.

5.3 Reparos em tubulação

5.3.1 Conserto com luvas para termofusao

a) Cortar os tubos danificados, perpendicularmente com a tesoura, evitando rebarbas na
tubulação. Na falta desta tesoura os tubos podem ser cortados com arco de serra, tendo o
cuidado de efetuar o corte perpendicular e eliminar todas as rebarbas.

b) Após afastar as pontas do tubo da parede, limpar as superfícies externas com um pano
umedecido em álcool XXX .



c) Introduzir o bocal fêmea do termofusor em uma das pontas e, simultaneamente, a luva na
parte macho do termofusor. Aguardar o tempo necessário (ver tabela 4) e introduza o tubo
na luva.

d) Após a fusão da luva em uma das extremidades, colocar o bocal macho do termofusor na
mesma luva e aquece-la por um período de tempo equivalente ao dobro do recomendado
na tabela 4 (somente na conexão), retirando o termofusor em seguida.

e) Inserir imediatamente o bocal fêmea do termofusor na outra extremidade do tubo, durante
o período de tempo indicado na tabela 4.

f) Inserir imediatamente a extremidade do tubo na luva, pressionando o conjunto para
retorna-lo na posição original na parede.



5.3.2 Conserto em superfícies de tubos com orifícios de diâmetros < 8mm

a) Para conserto em superfícies de tubos com orifícios de diâmetros ≤ 8mm deve-se
empregar o bastão reparador.

b) O bastão reparador deve estar seco isento de graxas e/ou gorduras, que podem prejudicar
a fusão dos materiais. Para isto, limpe o bastão e o bocal com um pano umedecido em
álcool XXX.

c) Acoplar o bocal de reparação no termofusor. Rosquear até ficar firme e aqueça o
termofusor até a temperatura de trabalho.

d) Retificar o furo com uma broca de Ø8mm, tomando-se o cuidado para não danificar o lado
oposto do tubo.

e) Marcar sobre o bastão de reparação a medida da espessura do tubo ver tabela de
espessuras.

f) Introduzir a extremidade do bocal de reparação dentro do orifício da tubulação ao mesmo
tempo em que se introduz o bastão no lado fêmea do bocal até a marca definida para o
aquecimento de ambos.



g) Aguardar 5 s e, em seguida retirar o tubo e o bastão do termofusor e em seguida inserir o
bastão no orificio.

h) Aguardar 2 min para o esfriamento. Em seguida cortar o excedente do bastao.

5.3.3 Operação de reparos utilizando luvas de eletrofusão

Para tubos danificados ou com orifícios maiores ou iguais a 8mm, cortar os tubos
danificados e seguir os procedimentos indicados em 5.2.


