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O Gás Natural é um combustível proveniente de matéria orgânica fóssil. É composto por uma
mistura de hidrocarbonetos, predominando o metano.
Possui propriedades físico-químicas que agregam a essa fonte de energia inúmeras vantagens,
como a queima uniforme e eﬁciente. Além disso, seu fornecimento é contínuo, oferecendo
modernidade, conforto, segurança. É versátil, podendo ser utilizado em residências, comércios,
indústrias e automóveis (GNV).
Distribuição do Gás Natural
O Gás Natural chega a sua residência através de redes de tubulações subterrâneas modernas
e projetadas com materiais rigorosamente inspecionados, segundo normas técnicas nacionais
e internacionais.
Esta rede de tubos é projetada especialmente para a distribuição contínua e segura do
Gás Natural.
Aplicações do Gás Natural Residencial
Nas unidades residenciais, o Gás Natural pode ser utilizado em fornos e fogões para cocção
de alimentos, em aquecedores de água para chuveiros ou piscinas, em secadoras de roupas,
churrasqueiras, climatização de ambientes, dentre muitas outras aplicações.
Benefícios
Por que usar o Gás Natural?
Melhor custo/benefício
O aproveitamento do Gás Natural é total, sem perdas residuais. O pagamento é feito somente
após o uso e quanto maior o uso, menores ﬁcam as tarifas. E você ainda economiza na manutenção
dos equipamentos, bem como dispensa o trânsito de caminhões de reabastecimento dentro do
condomínio.
Fornecimento contínuo
O Gás Natural chega a seu imóvel por tubulações modernas e projetadas para uma distribuição
contínua, que não causará a inconveniência de acabar enquanto você cozinha ou durante
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Seguro
Por ser canalizado, não é necessário trocar ou armazenar botijões e cilindros com produto
inﬂ amável, reduzindo os riscos de acidente. É mais segurança para você e seu imóvel.
Ganho de espaço
Sem necessidade de armazenamento, não ocupa espaço em residências ou em condomínios.
Preservação do meio ambiente
O Gás Natural reduz a emissão de poluentes, pois os produtos resultantes de sua combustão
são inodoros, isentos de óxidos de enxofre e partículas de fuligem.
Versatilidade
O Gás Natural oferece muitas aplicações para trazer mais conforto para o seu imóvel através
do aquecimento de água em chuveiros, torneiras, piscinas, saunas, secadoras de roupas, entre
várias outras.
Atendimento 24 horas
A GasBrasiliano disponibiliza a todos os seus consumidores o atendimento 24 horas por dia,
todos os dias do ano. Nossos técnicos são treinados para atender aos consumidores com
rapidez e eﬁ ciência.

TARIFA
A tarifa do Gás Natural é transparente, publicada no Diário Oﬁcial e em jornais de grande
circulação. É regulada e controlada pela ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo) e somente pode ser alterada mediante publicações
de novas deliberações.
Consulte nossas tarifas no site www.gasbrasiliano.com.br.
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INFORMAÇÕES
DE SEGURANÇA
Para indícios de:
• Vazamento de gás (cheiro de gás, barulho de gás)
• Falta de gás
Entre em contato imediatamente com a GasBrasiliano: 0800 773 6099.
Atendimento 24 horas por dia, todos os dias do ano.
Formas de detectar vazamentos
• O Gás Natural não tem cheiro, é odorizado para que seja percebido em caso de vazamentos.
• Faça o teste da esponja com água e sabão nas conexões aparentes. Se surgirem bolhas,
é a conﬁ rmação de vazamento.
• Feche a válvula de bloqueio próxima ao aparelho no ponto de utilização e veri ﬁque se ocorrerão
alterações em seu medidor de Gás Natural. Identi ﬁque nas ﬁguras abaixo o posicionamento de
abertura e fechamento da válvula de bloqueio.

Figura 1: Posicionamento da válvula fechada

Figura 2: Posicionamento da válvula aberta

07

Providências em caso de suspeita de vazamento
Não é normal sentir cheiro de gás no ambiente. Caso isso aconteça, tome as providências
abaixo:
• Feche a válvula de bloqueio do fogão, aquecedor e outros equipamentos que utilizam
o Gás Natural interrompendo seu ﬂuxo;

Figura 3: Válvula do fogão fechada

Figura 4: Válvula do aquecedor fechada

• Ventile o local, abrindo portas e janelas;
• Não utilize fósforos ou qualquer dispositivo que produza chama ou faísca;
• Ligue imediatamente para a GasBrasiliano e aguarde a chegada da equipe técnica;
• Não ligue ou desligue os interruptores, campainhas ou quaisquer aparelhos elétricos.

Cuidados com fogão e forno
• Antes de acender o fogo, veriﬁ que se há algum botão aberto;
• Acenda o fósforo ou sempre acione a ignição elétrica antes de abrir o botão do gás;
• O mau funcionamento de seu aparelho pode acarretar problemas como apagar a chama
e o consequente vazamento de gás;
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• Quando usar o fogão evite a incidência de fortes correntes de ar sobre ele, diminuindo o risco
de apagar a chama e provocar o vazamento de gás;
• Nunca feche o tampo de vidro do fogão com os queimadores acesos, ainda quentes ou com
suspeita de vazamento de gás;
• Evite transbordamento de líquidos sobre os queimadores do fogão. Além de ﬁcarem entupidos,
podem se apagar, criando uma situação de risco;
• Nunca abandone o ambiente ou cozinha com forno ou fogão ligado;
• Não acenda o forno com a porta do aparelho fechada.

Cuidados com aquecedores de água a gás
• Procure sempre um proﬁssional qualiﬁcado e exija o cumprimento das normas brasileiras
vigentes para instalação de equipamentos a gás;
• De acordo com estas normas, é proibida a instalação de aquecedores a gás em forros, armários
embutidos, nichos internos ou qualquer local sem ventilação permanente;
• Para aquecedores com chama piloto e acendimento manual, primeiro abra a válvula de bloqueio
e risque o fósforo. A seguir, gire o botão até a posição “piloto” e acenda-o imediatamente.
Após acendê-lo, gire mais o botão e abra a torneira de água, veri ﬁcando se o queimador está
totalmente aceso;
• Para aquecedores com chama piloto e acendimento automático, primeiro abra a válvula de
bloqueio. Em seguida, o piloto deve se acender na primeira tentativa. Caso contrário, o gás
estará vazando durante as diversas tentativas de acendimento, havendo risco de explosão;
• Para aquecedores com acendimento automático, primeiro abra a válvula de bloqueio.
Em seguida, o queimador deve acender imediatamente quando a torneira da água quente
é aberta. Caso haja diﬁculdade no acendimento, substitua as pilhas ou veri ﬁque a ligação
elétrica do aparelho;
• As chamas de gás devem apresentar coloração azulada. A presença de tonalidades
amarelas é sinal de que os queimadores estão sujos ou desregulados e, desta forma,
consumindo mais gás;

09

• Quando não estiver utilizando o aquecedor, mantenha a válvula de bloqueio do mesmo fechada.
Habitue-se a veriﬁ car rotineiramente antes de dormir ou ao sair de casa;

Figura 5: Válvula do aquecedor fechada

• A queima de gás no aquecedor gera substâncias que devem ser conduzidas para o exterior.
Assim, todo aquecedor deve ser instalado com chaminé (altura mínima de 35 cm) e terminal
tipo “T”;
• Para sua segurança, os locais de instalação de aquecedores (áreas de serviço) devem
ter áreas de ventilação permanente. A janela deve possuir alguma(s) báscula(s) ﬁxa(s), na
posição aberta, totalizando 600 cm² de área livre. Na parte inferior da porta, deve ser instalada
uma veneziana com 200 cm² de área livre ou ser feito um corte de 3,0 cm de altura (portas com
70 cm de largura);
• Não utilize o aquecedor ou sua chaminé para a secagem de roupas ou armazenamento
de produtos de qualquer espécie;
• Não coloque objetos em cima do aquecedor e mantenha à distância os produtos in ﬂamáveis;
• Evite fazer armários que envolvam ﬁ sicamente e obstruam os aparelhos.

Utilizando aparelhos a gás
• Nunca feche completamente a janela enquanto os aparelhos estiverem funcionando, pois o ar
precisa ser renovado;
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• Siga sempre as recomendações do fabricante;
• Veriﬁque a existência da válvula de bloqueio colocada na ocasião da instalação do aparelho
junto ao ﬂ exível de gás do aparelho, de forma a proporcionar fácil acesso para seu manuseio;
• Em ausências longas como viagens, feche a válvula de bloqueio dos aparelhos a gás;
• Caso o imóvel seja habitado por um portador de necessidades especiais, solicite a um
proﬁ ssional capacitado que a válvula de bloqueio esteja em local de fácil acesso;
• Em caso de morador com de ﬁciência de olfato, providencie a instalação de um detector
de vazamento de gás nas proximidades do aparelho.

Recomendações ao condomínio
Após o início da operação do sistema de Gás Natural, solicitamos que sejam tomadas
as devidas providências para maior segurança do condomínio:
• Impedir o uso de outros combustíveis nas instalações de Gás Natural, como por exemplo
o Gás LP;
• Cuidar das instalações internas de Gás Natural;
• Executar testes e inspeção da rede interna regularmente;
• Proibir a colocação de ﬁação elétrica junto à tubulação ou medidores de gás em distância
menor que 30 cm. A ﬁação deve ser passada dentro de eletrodutos apropriados, que garantam
o isolamento entre as tubulações;
• Não pendurar objetos nas tubulações/equipamentos de Gás Natural;
• Proibir a colocação de vassouras, baldes, latas de tintas, solventes ou qualquer outro objeto
dentro de abrigos de medidores e reguladores.

Prevenção de danos
As redes de distribuição de Gás Natural são instaladas em ruas, calçadas e também dentro dos
condomínios. Fique atento às instruções:
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• Sempre que realizar obras, reformas e impermeabilizações em áreas comuns do condomínio,
ﬁque atento para os locais onde há possibilidade de existência de rede de gás: próximo ao
quadro de medidores, dos reguladores de pressão ou da válvula de bloqueio que ﬁca na
calçada do prédio;
• Quando for instalar armários e prateleiras, usar furadeira ou fazer qualquer outro tipo de reforma
dentro do apartamento, procure se informar no condomínio por onde passa a tubulação de gás
e solicite que seja fechada a válvula que abastece sua unidade habitacional ou área afetada
pelo serviço no período em que estiver desenvolvendo essa atividade.

ECONOMIZE GÁS
NO SEU DIA A DIA
• Em caso de ter um aquecedor em casa, você pode deixá-lo regulado no modo econômico,
pois só consumirá o que realmente for necessário, sem desperdícios;
• Durante o cozimento, mantenha as panelas bem tampadas para aproveitar melhor o calor;
• Use panela de pressão sempre que possível, pois consome menos gás;
• Não deixe ferver mais do que o necessário;
• Diminua a chama quando a água começar a ferver;
• Use panelas de tamanho adequado para a quantidade de alimento a ser cozido;
• Só acenda os queimadores quando os alimentos estiverem prontos para ir ao fogo;
• Mantenha os queimadores limpos e regulados;
• Mantenha a porta do forno fechada quando ele estiver em funcionamento;
• Use o forno para assar mais de um prato ao mesmo tempo;
• Diminua a chama quando chegar à temperatura desejada. O forno gasta o equivalente
a 2 ou 3 queimadores comuns.
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USO E CONSERVAÇÃO
Fogões
• As chamas devem ter a coloração azul e estável;
• Caso não consiga acender o queimador, feche a válvula de bloqueio, espere dispersão do gás
e tente novamente;
• Mantenha a temperatura dos aquecedores regulada conforme sua necessidade;
• O sistema elétrico do fogão precisa estar sempre em bom funcionamento - providencie a troca
da ﬁ ação sempre que houver necessidade.
• Cuide bem do ﬂexível do seu fogão. Ao movimentar o eletrodoméstico para a limpeza, não
deixe o ﬂexível esticado ou dobrado. Isso pode ocasionar a ruptura da tubulação interna do
componente e provocar vazamento de gás por esse ponto. Veri ﬁque a validade do ﬂexível e
substitua-o caso esteja vencido.
A GasBrasiliano não efetua a substituição do ﬂexível.
Aquecedores
• O aquecedor a gás deve estar sempre com a chaminé desobstruída e em boas condições;
• Adquira aquecedores que obedeçam às normas técnicas brasileiras;
• Manter a ventilação permanente. Não bloquear a ventilação com panos, papel ou quaisquer
outros materiais;
• Para a manutenção, contratar sempre proﬁssionais qualiﬁcados.

Aparelhos a gás
• O bom e seguro funcionamento de um aparelho a gás é conseguido através de limpeza
constante e revisão anual por proﬁ ssionais qualiﬁcados;
• Faça a revisão dos aparelhos periodicamente conforme orientação do fabricante;
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• A GasBrasiliano recomenda a utilização de ﬂexíveis de acordo com normas vigentes.
Ao limpar o ﬂexível, utilize pano de algodão com detergente neutro. Não utilize palha de aço
com produtos químicos agressivos;
• Em caso de dúvidas, solicite a visita de um proﬁssional qualiﬁcado;
• As instalações internas dos condomínios e residências são de responsabilidade dos
consumidores.

ORIENTAÇÕES PARA QUEM
ADQUIRIU NOVO APARTAMENTO
COM GÁS NATURAL
Se você adquiriu um novo apartamento com Gás Natural, entre em contato com a GasBrasiliano
agendando a ligação do gás.
Para os condomínios de apartamentos com medição individual, ou seja, um medidor de
Gás Natural para cada apartamento, o consumidor deverá entrar em contato com a GasBrasiliano
solicitando a ligação do Gás Natural e, se necessária, a conversão dos equipamentos a serem
utilizados.
Para os condomínios de apartamentos com medição coletiva, ou seja, um único medidor
de Gás Natural para todos os apartamentos, o consumidor deverá entrar em contato com
a GasBrasiliano solicitando apenas conversão dos equipamentos a serem utilizados com
Gás Natural, no caso destes não serem convertidos.
Em caso de necessidade de conversão dos equipamentos para o Gás Natural, ﬁque atento:
• Para equipamentos que estiverem na garantia, orientamos que a conversão seja realizada
através do próprio fabricante. Dependendo do modelo e do fabricante, a conversão é feita sem
custos.
• Para equipamentos que estiverem fora do período de garantia, a conversão poderá ser
feita pela GasBrasiliano ou através de assistência técnica terceirizada. Para a conversão,
é necessário que nossos técnicos adentrem no imóvel.
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Para aquisição de aquecedores a Gás Natural, dê preferência para produtos certi ﬁcados e com
selo CONPET de Eﬁciência Energética. É importante que a instalação dos aquecedores seja
efetuada por pro ﬁssional qualiﬁcado e seguindo rigorosamente as orientações do fabricante.
Aquecedores instalados por pessoas não qualiﬁ cadas oferecem riscos a sua segurança.
No momento da instalação de móveis planejados ou embutidos, atentar-se a manter espaço
aberto e de fácil acesso para a válvula de bloqueio. O espaço deve permitir a instalação
do ﬂexível à válvula.
Em caso de dúvidas, ligue para a GasBrasiliano que nossa equipe dará toda a orientação
necessária.
Permita somente a entrada de pessoal devidamente credenciado GasBrasiliano.

INFORMAÇÕES SOBRE FATURAS
Se o seu condomínio optou pela medição do Gás Natural de forma individualizada, a fatura
chegará em seu nome. Seguem algumas orientações importantes:
Neste caso, você receberá mensalmente sua fatura para efetuar pagamento nos bancos
conveniados à empresa:
• Banco do Brasil S. A.
• Caixa Econômica Federal
• Banco Bradesco S. A.
• Banco Postal Banco do Brasil
• Banco Itaú S. A.
• Rede de Casas Lotéricas
Para efetuar o pagamento de suas contas, utilize a fatura, mesmo quando vencida. Em caso de
não recebimento ou perda, solicite a 2ª via que será enviada a você em até 3 dias úteis em sua
casa, pelo correio, e-mail ou por fax, se preferir.
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Se o valor de sua fatura atual for muito diferente das faturas anteriores sem que você tenha
alterado sua rotina ou seus hábitos, solicite à GasBrasiliano uma análise de consumo.
Entenda sua conta
Entenda o modelo de fatura de Gás Natural canalizado.
Conﬁ ra a seguir a explicação de cada item de sua conta:
Gas Brasiliano Distribuidora S.A.
Via de Acesso Eng. Ivo Najm, 3800 - Bloco A | 2º Dist. Industrial | Araraquara - SP | CEP 14808-159
CNPJ (MF): 03.024.705/0001-37 | Inscr. Estadual: 181.175.330.112
Regime Especial Processo SF-4 9044661/2001

SEU CóDIGO:

4
5

2

Nota Fiscal / Conta de Gás
Nº da Nota Fiscal:
Data de Emissão:
Data de Apresentação:

1
Nº Medidor

Segmento

3

Reservado ao Fisco

Classe

Dados do Cliente

Dados da Unidade Usuária

Nome:
Endereço:
Município:
CNPJ/CPF:
I.E.:

Nome:
Endereço:
Município:
CNPJ/CPF:
I.E.:
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7

24 horas por dia,
todos os dias do ano
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Histórico de Consumo
M

Mês/Ano

3

Dias

Descrição da Conta
Descrição

M

3

Tarifa

Valor

9
10

Dados de Consumo
Datas de Leitura:
Atual:
Anterior:
Próxima:
Leitura Medidor:
Atual:
Anterior:
Modalidade:
3
Consumo/M :
Fator de Correção:
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Tributos
FEDERAIS
PIS:
COFINS:
ESTADUAIS
Base de Cálculo ICMS R$:
Alíquota ICMS %:
Valor ICMS R$:
Base Cálculo ICMS Substituição R$:
Valor ICMS Substituição:
Base de Cálculo reduzida conforme Anexo II
do Artigo 8º do RICMS/SP
Código Fiscal da Operação (CFOP):

12

*****Aviso de Contas Vencidas*****

13
TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Autenticação Mecânica
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1. Nome do titular e endereço cadastrado para recebimento das faturas.
2. Este é o seu código. Quando você necessitar fazer qualquer solicitação à GasBrasiliano,
informe este número, desta forma conseguiremos agilizar seu atendimento.
3. Número de sua nota ﬁscal, quando ela foi emitida e a data máxima que você deve recebê-la
(até 05 dias da data de vencimento).
4. Identiﬁcação de seu medidor, segmento de usuário e classe em que você se enquadra.
5. Dados do titular da conta.
6. Dados da unidade usuária, ou seja, da unidade consumidora de Gás Natural canalizado.
7. Neste local em destaque você encontrará o mês de referência da fatura, a data de vencimento
e o valor total a pagar.
8. Neste quadro você poderá veri ﬁcar o histórico de seu consumo de Gás Natural nos últimos
12 meses.
9. Este campo apresentará em detalhe todos os itens que formam o valor total de seu faturamento,
ou seja, a composição dos custos de sua fatura. Estarão discriminados todos os valores a pagar,
como o volume total de Gás Natural consumido, multas, juros, impostos, serviços, dentre outros.
10. Dados referentes ao consumo estarão neste local, como as datas de leitura e própria
leitura do medidor. Para ﬁns de faturamento, os volumes medidos em cada Unidade Usuária
serão corrigidos por fatores de correção (Poder Calorí ﬁco Superior, pressão de entrega,
temperatura e supercompressibilidade), que considerarão as condições estabelecidas e aquelas
do Gás Natural efetivamente fornecido.
11. Este campo é reservado para informações referentes aos impostos que incidem em sua conta
de Gás Natural.
12. Mensagem informativa sobre contas vencidas. Se houver alguma pendência de pagamento,
ela aparecerá neste campo. Mantenha sempre suas contas em dia.
13. Nesta área estarão localizados o código de barras, o valor total, a data de vencimento
e os bancos autorizados a receberem a fatura. Esta é a parte que ﬁcará com o banco quando
você for realizar o pagamento.
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Havendo falta de pagamento, a GasBrasiliano enviará correspondência informando a pendência
e, no caso do débito não ser quitado, será encaminhada também uma noti ﬁcação de suspensão
do fornecimento.
Se ocorrer a suspensão de seu gás por falta de pagamento, você poderá solicitar a religação
de acordo com as seguintes opções:
• Solicitação de religação:
- Efetuar o pagamento, aguardar em média 3 dias úteis para baixa no sistema e solicitar através
da nossa central de atendimento. Em até 1 dia útil seu gás será religado.
- Efetuar o pagamento e apresentar a fatura paga em uma ﬁlial ou enviar por fax. Em até 1 dia
útil seu gás será religado.
Observação:
Estes serviços poderão ser cobrados.
Caso o fornecimento de gás de seu imóvel tenha sido cortado indevidamente (sem ter recebido
notiﬁcações) por atraso de pagamento, a GasBrasiliano deverá religá-lo no prazo máximo
de 4 horas a partir de sua solicitação.
ATENÇÃO:
sempre solicite a suspensão quando sair do imóvel.
• É obrigação do consumidor sempre solicitar a suspensão do Gás Natural quando se mudar
do imóvel, assim como fornecer um endereço para o envio da conta de gás residual, ou seja,
referente ao último período consumido.
• Em caso de reformas ou viagens longas, o consumidor deverá solicitar o bloqueio temporário
para o período de ausência.
• Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados, principalmente telefone.
• É de sua responsabilidade pagar regularmente as faturas de Gás Natural. A empresa tem o
direito de recusar novos serviços enquanto o débito não for quitado. O consumidor inadimplente
também está sujeito a ter seu nome cadastrado no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
e SERASA.
• Em caso de atraso no pagamento da fatura, será cobrada multa de 2% e juros de 0,033%
ao dia sobre os valores devidos, que serão incluídos na próxima fatura.
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• Não deixe que pessoas não autorizadas mexam no medidor correspondente a seu imóvel.
Somente os técnicos da GasBrasiliano estão autorizados. Exija identiﬁcação dos pro ﬁssionais.

ATENDIMENTO
GasBrasiliano
Conheça seu código de usuário
Sempre que for necessário entrar em contato com a GasBrasiliano você deverá estar
com a fatura em mãos para informar seu código de referência, que se localiza na parte superior
da capa, à direita, conforme ﬁ gura abaixo:

Gas Brasiliano Distribuidora S.A.
Via de Acesso Eng. Ivo Najm, 3800 - Bloco A | 2º Dist. Industrial | Araraquara - SP | CEP 14808-159
CNPJ (MF): 03.024.705/0001-37 | Inscr. Estadual: 181.175.330.112
Regime Especial Processo SF-4 9044661/2001

SEU CóDIGO:
Nota Fiscal / Conta de Gás
Nº da Nota Fiscal:
Data de Emissão:
Data de Apresentação:

Nº Medidor

Segmento

Classe

Reservado ao Fisco

24 horas por dia,
todos os dias do ano
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• Para proporcionar maior comodidade, a GasBrasiliano disponibiliza um canal de atendimento
24 horas por dia, todos os dias do ano: 0800 773 6099.
• Através desse número você poderá dar sugestões, registrar reclamações, esclarecer dúvidas
ou solicitar serviços sem sair da sua casa.

Abaixo, alguns serviços que podem ser solicitados através da nossa central de atendimento:
• Ligação de gás
• Religação
• 2ª via de fatura
• Suspensão do fornecimento
• Bloqueio temporário
• Alteração de cadastro
• Análise de consumo
• Assistência técnica
• EMERGÊNCIA 24 horas. Sua segurança é nossa prioridade.

• Atenção:
Alguns dos serviços prestados são passíveis de cobrança.

OUVIDORIA
Se necessário, fale com a nossa Ouvidoria: ouvidoria@gasbrasiliano.com.br
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0800 773 6099
24 horas por dia, todos os dias do ano

0800 773 6099

5mm

www.gasbrasiliano.com.br

APLICAR SELO FSC AQUI

24 horas por dia, todos os dias do ano

5mm

