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1.0- OBJETIVO 

  O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de 5 postos de consumo de ar 

comprimido medicinal e 5 postos de consumo de oxigênio, ambos para gasoterapia no 

laboratório veterinário denominado IPAF/ FELEOS – Localizado às margens da, Rodovia 

BR364, Zona Rural. O referido LOCAL possui 01 (um) centro cirurgico veterinário, no qual 

os gases são destinados à gasoterapia e ao acionamento dos equipamentos cirurgicos. 

 

 

2.0 - DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO 

  Trata-se da instalação de duas tubulações distintas para o transporte de dois gases, o 

oxigênio e o ar comprimido respectivamente, ambos atendendo os padrões exigidos pela 

RDC-050 da ANVISA. O local; o prédio onde será instalado foi reformado e adaptado para 

a finalidade de centro cirurgico veterinário, o mesmo não há predisposição para 

tubulações de gases medicinais. Os abrigos do compressor  e dos cilindros de oxigênio 

deverão construídos respeitando as distâncias mínimas normalizadas pela ABNT NBR 

12188:2016. As instalações elétricas para alimentação dos compressores, iluminações de 

emergência deverão ser dimensionadas para atender os requisitos de proteção e suportar 

as cargas com o limite de queda de tensão admissível pelas normas vigentes da 

distribuidora de energia elétrica.  

 

2.1 – ORIENTAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO 

          Antes de iniciar a instalação das tubulações o empreiteiro deve ir  “in loco “ afim de    

comparar as dimensões do projeto e a interação  com os equipamentos já instalados. A 

imagem abaixo mostra a parede onde serão instalados dois postos de consumo e os 

equipamentos de climatização e tomadas já instalados. 
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                    A entrada das tubulações vindas dos seus abrigos deverá entrar por meio de furo na 

parede recobrindo-a contra abrasão, podendo ser utilizada material de borracha PVC.  As 

tubulações deverão entrar na parte superior da sala “depósito de materiais” descerem até a 

altura de 1,20m do piso acabado, atravessar a parede conectando-a na caixa de seção.       

Após a conexão com as válvulas deverão se distribuir nos cinco postos de consumos orientados 

nos desenhos do Layout. Nenhum posto de consumo deverá ser instalado antes das válvulas 

de seção. Todas as válvulas deverão ser de latão ou aço inoxidável, conforme NBR 12188. A 

imagem abaixo mostra o local de instalação dos postos de consumo, caixa de seção e painéis 

de alarme. 

   

   Deve-se verificar a distância mínima da tubulação ao passar perto de eletrodutos.    As 

brasagens e as conexões das tubulações deverão atender fielmente às normas NBR 12188 e 

RDC 050 ANVISA. Qualquer mudança no projeto deverá ser comunicada imediatamente afim 

de não comprometer o dimensionamento e segurança das tubulações. A imagem abaixo 

exemplifica as entradas e interconexões das tubulações de oxigênio e ar comprimido 

respectivamente. 
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     Exemplo de fixação com braçadira do tipo “D”: 

 

 

     Exemplo de BY-PASS para os filtros de ar comprimido na saída compressor, para mais 

detalhes do funcionamento verificar o fluxograma da tubulação. 
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   Exemplo da central de manifold instalada. 

 

Após as instalações deverá ser feita a limpeza da tubulação e o teste de estanqueidade, 

necessitando de emissão de laudo técnico e recolhimento de ART do profissional legalmente 

habilitado. 
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2.2 – LAYOUT DA INSTALAÇÃO 

 

 

2.2 –FLUXOGRAMA DA INSTALAÇÃO 

 

 

 

DEPOSITO DE MATERIAIS 
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3.0 – DADOS DO PROJETO 

  Normas referênciadas: ABNT NBR 12188:2016, RDC 050 ANVISA; 

 Postos de consumo de oxigênio= 4; Postos de consumo ar comporimido = 4; Postos de 
consumo para painel de alarme de oxigênio = 1; consumo para painel de alarme de Ar 
comprimido = 1; 

 

Comprimento da tubulação oxigênio= 40m; 

Comprimento da tubulação de ar comprimido= 50m; 

Vazão considerada = 240 l/min; 

Velocidade máxima considerada na tubulação= 60m/s; 

Pressão de trabalho= 4kgf/cm²; 

Diâmetro mínimo calculado para a tubulação: 15mm classe A, Espessura mínima 
0,80mm. 

Compressores: Um compressor de 12 pés cotendo duas unidades compressoras e um 
reservatório de no mínimo  100litros. 

Cilindros de oxigênio: 2 cilindros de 10m³ primário e 2 cilindros de 10m³ de suprimento 
secundário.  

 

4.0 - RECOMENDAÇÕES GERAIS 

           A tubulação e seus componentes não devem ser expostos a produtos químicos 

corrosivos, produtos abrasivos, ou seja, quaisquer produtos que venha a comprometer a 

espessura da parede do tubo diminuindo assim sua resistencia mecânica.  

           Toda a montagem das tubulações devem seguir as normas referênciadas, bem como 

suas soldas uniões roscadas e testes de estanqueidade. A montagem das tubulações 

requerem uma observação ampla da planta baixa e verificação in loco de tubulaçoes 

hidráulicas, elétricas nas paredes, bem como a disposição dos sistemas de tomadas, 

iluminação e climatização.                    

             As válvulas de alívo deverão direcionar o ar para fora do ambiente de onde estão 

armazenados os gases. A tubulação deve manter identificada através das cores indicadas 

na ABNT NBR 12188:2016; 

            Em caso de reparos, mudanças no layout em que seja necessário realizar intervenções 

na tubulação deverá ser feito um novo projeto. A tubulação deve manter identificada 

através das cores indicadas na ABNT NBR 12188:2016;  
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5.0 – MATERIAIS  

          Os materiais necessários para a execução do projeto estão listados em duas listas, uma 

planilha e uma lista fotográfica com os materiais de referência. As quais seguem 

juntamente com os desenhos orientativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO Referência

1 125 m

Tubo de cobre 15mm x 0,80mm , classe A;em conformidade com a Norma 

ABNT - NBR 13206, limpo, para uso em gases medicinais. Hidrolar ELUMA ou semelhante

2 15 pç "Tê" 15mm classe A, com bolsas; Hidrolar ELUMA ou semelhante

3 60 pç Cotovelo 15mm, classe A, com bolsas; Hidrolar ELUMA ou semelhante

4 50 pç Braçadeira TIPO "D" com cunha 1/2". Vonder ou semelhante

5 26 pç Conector RF 15mm (Bolsa x rosca interna); Hidrolar ELUMA ou semelhante

6 12 PÇ União 15mm  BOLSA X ROSCA Hidrolar ELUMA ou semelhante

7 12 pç Conector RM 15mm (Bolsa x rosca ); Hidrolar ELUMA ou semelhante

8 11 pç Válvula (Registro) de esfera, fabricada em latão, rosca interna 1/2" ;

9 28 pç União  15mm X 1/2" ( Bolsa x rosca F); Hidrolar ELUMA ou semelhante

10 20 pç Nipple duplo 1/2" em latão; Hidrolar ELUMA ou semelhante

11 2 pç Válvula de alívio 120 PSI 1/4"; Hidrolar ELUMA ou semelhante

12 4 pç Redução 15mm para 1/4", bolsa x rosca interna; Hidrolar ELUMA ou semelhante

13 6 pç Suporte para tubos 2 vias 15mm Hidrolar ELUMA ou semelhante

14 1 pç Painel de alarme de oxigênio p/ posto de utilização; Moriya, Protec, RWR ou semelhante

15 1 pç Painel de alarme de Ar comprimido p/ posto de utilização; Moriya, Protec, RWR ou semelhante

16 5 pç kit Posto de parede com canopla em ABS,Para oxigênio; Moriya, Protec, Unitec ou semelhante

17 5 pç  kit Posto de parede com canopla em ABS,Para ar comprimido; Moriya, Protec, Unitec ou semelhante

18 1 pç

19 1 pç Unidade de Condicionamento de ar, Bel Air, FTC -2400 BEL AIR OU SEMELHANTE

20 1 pç Purgador automático, Bel Air, PGA-2400 BEL AIR OU SEMELHANTE

21 2 Un.

Compressor de  ar, isento de óleo  12 Pés, com reservatório de 100litros 

contendo duas unidades compressoras 2 x1hp, ou 2x1,5hp. Schulz MSV 12/100, CSD 18/100 ou semelhante

22 1 Un.

Secador de ar por adsorção ou refrigeração, vazão nominal 10 pcm ou 

superior. SMC, IDF3E-20 OU semelhante;

23 1 Un.

Central manifold medicinal 2 x 2 semi automatica com 4 chicotes 

cordoalha de inox e 4 terminal curvo. UMF, Moriya ou semelhante.

24 1 Un.

Caixa de secção para dois gases, oxigênio e ar comprimido, com válvulas, 

com válvulas e conexões para tubo cobre classe A, 15 mm. OXIGAS ou semelhante;

EQIPAMENTOS PARA REDE DE OXIGÊNIO

TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS

POSTOS DE CONSUMO PARA REDE DE GASES MEDICINAIS

EQIPAMENTOS PARA REDE DE AR COMPRIMIDO
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6.0 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

         Os painéis de alarme serão utilizados após a caixa de seção, caso qualquer um dos gases 

fique com a pressão abaixo do específicado os alames sonoros e visuauis começam a sinalizar  

e permanece até que seja tomada as devidas providências para o reestabelecimento do 

fornecimeto.  

        Os By-pass no ar comprimido serão utilizados caso necessite de uma manutenção de 

emergência nas unidades de tratamento de ar, bem como no secador de ar, que mostra mais 

viável o secador por refrigeração. 

        A caixa de seção deve ter tampa transparente, com avisos de “NÃO FECHAR”  apenas em 

caso de emergência ou manutenção. Para efeito de emergência considera-se o vazamento de 

gases nas válvulas dos postos de consumo, em conexões, uniões ou na própria tubulação. 

        Antes do início da operação do sistema o responsável pelo setor deverá ter treinamento a 

fim de adquirir conhecimentos para o correto manuseio, operação e controle dos sistemas de 

gases medicinais. Os sistemas pressurizados, geradores de pressão são considerados vasos de 

pressão, e os mesmos requerem inspeção e manutenção periódica de acordo com a norma 

regulamentadora NR-13 do ministério do trabalho e emprego. 

       O compressor deve ser isento de óleo, deve possuir seu prontuário, laudo de inspeção 

inicial e ART arquivados. 
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7.0 - REFERÊNCIAS 

Normas de referência: ABNT NBR 12188, NBR 13206, RDC050 ANVISA, NR-13. 
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