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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo procedimentar e sistematizar os requisitos 

mínimos necessários para atingir os objetivos de qualidade pretendidos pela CIGÁS na 

execução dos serviços de recebimento, condicionamento, armazenamento e controle de 

tubos e acessórios aplicáveis na construção e montagem de tubulações de aço carbono 

para o transporte e distribuição de gás natural. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. API Spec 5L-Specification for line pipe 

2.2. API Spec 6D-Specification for pipeline valves 

2.3. ASME/ANSI B-16.5-Pipe flanges and flanged fittings 

2.4. ASME/ANSI B 16.9-Factory-made wrought steel butt-welding fittings 

2.5. ASME-B 16.20-Ring-joint gaskets for steel pipe flanges 

2.6. ASME-B-16.21-Nonmetallic flat gaskets for pipe flanges 

2.7. MSS SP 6-Standard finishes for contact faces of pipes flanges and connecting-end 

flanges of valves and fittings 

2.8. MSS SP 44-Steel pipeline flanges 

2.9. MSS SP 55-Quality standard for Steel castings for valves, flanges and fittings and 

other piping components 

2.10. MSS SP 75-Specifications for high test wrought Buttwelding fittings 

2.11. ASTM A 53-Carbon steel for general purposes 

2.12. ASTM A 105-Carbon steel forgings for high temperature service 

2.13. ASTM A 106-Carbon steel pipe-seamless and welded 

2.14. ASTM A 193-Alloy steel and stainless steel bolting materials for high-temperature 

service 
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2.15. ASTM A 194-Carbon and alloy steel nuts for bolts for high-temperature and high-

pressure service 

2.16. ASTM A 234-Pipe fittings of wrought Carbon steel and alloy steel for moderate and 

elevated temperatures. 

2.17. Lista de Materiais e Especificações de Projeto. 

3. ABRANGÊNCIA 

Está Instrução de Trabalho será aplicada nas obras de construção e montagem da rede 

de gás natural da CIGÁS para o fornecimento de clientes. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Supervisão – É o técnico designado pela CIGÁS para supervisionar os trabalhos da 

contratada. 

4.2 Fiscalizadora/Gerenciadora – Empresa selecionada pela CIGÁS para fiscalizar e 

acompanhar os serviços da Construtora na implantação do empreendimento. 

4.3 Contratada – Empresa classificada através de um processo licitatório (Lei de 

Licitações e Contratos nº 8.666/93) para a construção e montagem do empreendimento. 

4.4 Empresa de Auditoria (Inspeção) – Empresa de terceira parte que faz o papel de 

inspeção independente de materiais visando assegurar a qualidade de inspeção no 

processo de fornecimento de material. 

4.5 Lote - (para amostragem) – número total de peças idênticas entregues numa mesma 

data e proveniente de um mesmo fabricante. 

4.6 Componentes - (de tubulação) – Quaisquer elementos mecânicos pertencentes ao 

sistema de tubulação, tais como: flanges, conexões, derivações tubulares, parafusos e 

juntas. Os tubos são considerados componentes. 

4.7 Inspeção de recebimento - Exame feito no canteiro de obras, segundo amostragem 

pré-estabelecida, onde são verificadas apenas as características tidas como mais 

importantes para o material inspecionado. 
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4.8 Gasoduto – termo genérico utilizado para definir tubulação de transferência de gás 

qualquer que seja a utilidade: Transmissão, Distribuição ou Ramal. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

 
a) Supervisor de Qualidade 

b) Supervisor de Obras 

c) Inspetor de Dutos 

d) Inspetor de Equipamentos 

e) Fiscal de Obra 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Toda a logística de recebimento, e armazenamento dos tubos, fica a cargo da empresa 

contratada, sendo que a CIGÁS fiscaliza e libera estes materiais, fornece documentação 

técnica quando adquirido pela mesma. 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

7.1.1 A contratada deverá seguir os requisitos estabelecidos no Procedimento de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (PROCIG.SMS.04), Sinalização de obra 

(ITCIG.ENG.21). 

7.2 REQUISITOS GERAIS 

7.2.1 Todos os materiais e equipamentos devem ser inspecionados pela contratada, por 

ocasião do recebimento e antes de sua aplicação na montagem. A CIGÁS através do seu 

setor de Controle de Qualidade, também poderá solicitar ao Controle da Qualidade da 

contratada fiscalizadora e/ou gerenciadora, a seu exclusivo critério, realizar inspeções 

técnicas durante qualquer etapa da fabricação e do fornecimento dos materiais.  

7.2.2 Diligenciamento, ou testes de recepção no processo de recebimento técnico. A 

inspeção de recebimento de materiais consiste em verificar sua adequação às 

especificações de projeto em conformidade com a documentação de compra, fabricação, 
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especificações técnicas aplicáveis e funcionalidade do material e/ou equipamento 

recebido. Poderá a fiscalizadora, em conjunto com o Controle de Qualidade da CIGÁS 

decidir quanto à necessidade de alterar os percentuais de inspeção aqui especificados, 

quando comprovado em suas inspeções algum tipo de falha no processo da contratada 

sendo de responsabilidade da mesma a recuperação dos danos verificados por ocasião 

da instalação dos componentes, além de refletir diretamente na sua avaliação de 

desempenho. 

7.2.3 A CIGÁS reserva-se ao direito de exigir auditoria de terceira parte, para inspeção 

independente, durante a fabricação dos materiais, sem ônus para a mesma. 

7.2.4 Para a realização da inspeção o Inspetor Qualificado da contratada deve ter em 

mãos os seguintes documentos: 

a) Procedimento de Recebimento aprovado pelo Controle de Qualidade da CIGÁS; 

b) Lista de materiais (especificação do projeto); 

c) Requisitos da qualidade correspondentes (Certificados, Relatório de Ensaios e etc.); 

d) Nota Fiscal. 

7.2.5 Os materiais recebidos devem ser inspecionados quanto aos seguintes aspectos: 

a) Quantitativo – Deve ser conferida a quantidade recebida em conformidade aos 

documentos de remessa e transporte, Nota Fiscal, Romaneio e etc; 

b) Visual – A inspeção visual de recebimento se aplica a 100% (cem por cento) dos itens 

recebidos. Deve ser verificado o estado geral da superfície quanto a amassamento, 

corrosão, quebra, dupla laminação, rebarbas, mossas, entalhes, defeitos de forjamento e 

falhas de fundição. Verificar também as embalagens e acondicionamento, sempre em 

conformidade com o manual do produto em questão; 

c) Identificação – Todos os materiais recebidos devem estar identificados de acordo com 

a especificação de projeto, normas aplicáveis e número de formulário de inspeção de 

recebimento (RIR), o número do recebimento e data da inspeção devem estar descritos 

no corpo do equipamento inspecionado pelo Controle da Qualidade. A identificação 
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deverá permitir a rastreabilidade do componente até o respectivo Data Book de fabricação   

do material e deverá ser mantida até a aplicação do mesmo; 

d) Certificado de Qualidade – Os valores dos Certificados de Qualidade emitidos pelos 

fabricantes deverão ser confrontados com os valores requeridos pelas normas 

estabelecidas em projeto e suas respectivas especificações técnicas, folhas de dados e 

documentações de projeto de fabricação; 

e) Dimensional – Os materiais devem ser inspecionados quanto a suas características 

dimensionais, em conformidade com as especificações técnicas, documentos de projeto e 

requisitos específicos definidos no item 8.2 desta Instrução. Aplicar índice de inspeção de 

100% quando não indicado nos requisitos do plano de inspeção e teste.  

7.2.6 Todos os materiais recebidos e armazenados devem estar devidamente 

identificados quanto às suas características físicas, número de fabricação rastreado, 

número de relatório de recebimento (RIR), especificações e “status” de recebimento 

(aprovado; reprovado; não conforme e aguardando inspeção), os mesmos também devem 

ser mantidos em áreas especificadas, controladas e identificadas de maneira a facilitar a 

sua utilização. 

7.2.7 A identificação dos materiais poderá ser feita através de etiquetas (materiais de 

pequeno porte armazenados em áreas cobertas), com placas identificadoras de lotes por 

tipo, número do projeto e fase (válvulas, conexões, tubos e etc.). 

7.2.8 Tanto no almoxarifado coberto como na área externa de estocagem de materiais, 

será designada uma área de segregação dos itens não conformes rastreáveis.  

7.2.9 Os materiais estocados nestas áreas devem ter identificação específica indicando 

sua condição de “não conforme”. 

7.2.10 O material disposto na área de estocagem deve estar devidamente controlado em 

conformidade com os relatórios de qualidade e BAM da obra; 
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7.3 REQUISITOS ESPECIFICOS  

7.3.1 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE TUBOS 

7.3.1.1 Identificação – É verificada a identificação dos tubos que devem conter as seguintes 

informações: 

a) Atendimento à Norma API 5L em sua última atualização, constando no documento por 

escrito que os tubos foram fabricados, testados, inspecionados e estão aprovados, ou que 

os resultados foram considerados satisfatórios; 

b) Os laudos emitidos durante o processo de fabricação devem estar assinados e 

certificados por inspetores qualificados nos requisitos de inspeção requeridos para o tipo 

do material em questão, ficando o mesmo atrelado a análise do Controle de Qualidade da 

CIGÁS;  

c) Numeração ou nomenclatura de referência da identificação do certificado;  

d) Nome, endereço e telefone do Fabricante; 

e) Deve estar descrito o nome do RT (Responsável Técnico), delegado pelo fabricante; 

f) Especificação do material; 

g) Logotipo do Fabricante; 

h) Grau e Classe; 

i) Diâmetro Externo; 

j) Espessura de Parede;  

K) Comprimentos Totais Fornecidos; 

l) Pesos e Corridas de Produção (ou Fardos, ou Lotes) rastreável ao certificado de 

qualidade do fabricante; 

m) Número de Peças fornecidas em cada corrida (ou fardo, ou lote); 

n) Dados sobre o Revestimento (onde aplicável); 

o) Certificados de analise estrutural e química de materiais.  
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7.3.1.2 Dimensional – Quando os tubos fornecidos pela CIGÁS originarem-se do estoque 

da mesma, caberá à contratada efetuar a inspeção em 20% (vinte por cento) dos tubos 

recebidos. 

 

7.3.1.3 Quando os tubos fornecidos originarem-se diretamente do fabricante, a 

contratada, através de seu setor de Controle da Qualidade, deverá efetuar a inspeção 

dimensional por amostragem de 20 % (vinte por cento) da quantidade total do lote 

recebido. A inspeção deve ser conforme o procedimento abaixo e os parâmetros de 

aceitação devem ser conforme norma de fabricação do tubo. 

 

7.3.1.4 A inspeção de recebimento relacionada ao comprimento dos tubos, deve ser 

efetuada em 100% (cem por cento) da quantidade recebida; 

 

TABELA I. Procedimento de inspeção de tubos 

Verificação 
Equipamento 

Instrumento 
Método 

Diâmetro Externo/ 

Interno Chanfro e 

Ortogonalidade 

Trena/Gabarito 
Efetuar medições do perímetro a aprox. 100 mm 

das extremidades 

Espessura Interna e Externa Paquímetro ou Gabarito 
Quatro medições defasadas de aproximadamente 

90° 

Ovalização Trena Duas medições defasadas de aproximadamente 90° 

Ângulo do Bisel e Face da Raiz 
Goniômetro ou Calibre de 

Solda 

Quatro medições defasadas de aproximadamente 

90° 

Comprimento Trena Uma medição 

Embicamento da solda 

longitudinal 
Gabarito e Trena Uma medição 

 

 

7.3.1.5 Quando os tubos deste lote apresentarem qualquer tipo de dano, estes deverão 

ser identificados, segregados e as possíveis áreas de reparos mapeadas. Neste caso, 

uma nova amostragem de 5%(cinco por cento) deverá ser realizada, ou ficará a critério do 

Controle de Qualidade da CIGÁS definir este parâmetro após sua avaliação. 
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7.3.1.6 Ocorrendo a existência de defeitos nesta segunda inspeção dos tubos enviados 

para reparo a amostragem e o ensaio, deverão ser estendidos para 100% (cem por cento) 

do lote, se houver recorrência o setor de Controle de Qualidade da CIGÁS, emitirá um 

relatório de avaliação para que sejam tomadas as devidas medidas necessárias para 

garantia do processo, junto ao seu fornecedor. 

7.3.1.7 A sistemática de inspeção aplicada por procedimento em cada lote recebido, 

complementa no que for aplicável a inspeção de fábrica, garantindo que todos os 

materiais empregados e os tubos entregues, atendam às especificações técnicas, plano 

de inspeção e teste determinado pelo Controle de Qualidade da CIGÁS.  

7.3.1.8 Todos os tubos deverão ser recebidos com os respectivos certificados de 

qualidade. Os tubos deverão ter seus registros de fabricação transferidos externamente 

para a face e a extremidade visível do tubo e, em seguida, em relatório específico, o 

resultado da inspeção. Caso a identificação original de fabricação dos tubos se apresente 

incompleta, não totalmente visível ou não seja encontrada, tal fato deverá ser registrado 

no relatório de inspeção e o material deverá receber numeração que o diferencie dos 

demais gerando assim uma RNC (Relatório de Não Conformidade). Todos os tubos 

inspecionados deverão receber identificação do resultado de inspeção, aprovados, 

pendentes (transitórios) ou reprovados, além de conter na extremidade de cada tubo, no 

seu interno o seu número de fabricação em conformidade ao certificado de qualidade.  

7.3.1.9 Revestimento – No ato do recebimento, deverá ser verificada a integridade do 

revestimento de cada tubo. O reparo de revestimento detectado deve ser registrado e 

submetido ao Controle da Qualidade da CIGÁS, para avaliação em conjunto ao corpo 

técnico da Fiscalizadora.  

7.3.1.10 Caberá a contratada a responsabilidade de recuperação, à sua custa, dos danos 

adicionais verificados por ocasião da instalação dos tubos, inclusive aqueles gerados pelos  

testes de aderência. Quando for de responsabilidade da contratada o transporte dos tubos, a 

inspeção de recebimento deverá ocorrer por ocasião do carregamento e na entrega dos 

mesmos (Descarregamento). 
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7.3.1.11 A inspeção consistirá em: 

a) Inspeção visual – Efetuada em 100% (cem por cento) dos tubos recebidos visando 

detectar danos na face e no revestimento causado pelo transporte ou manuseio anterior a 

entrega do tubo; 

b) Inspeção com Holiday Detector – A contratada deverá efetuar a inspeção em 25% (vinte e 

cinco por cento) dos tubos recebidos visando detectar falhas ou danos no revestimento. No 

caso de tubos pertencentes ao estoque da CIGÁS caberá ao Controle da Qualidade da 

Cigás definir para a contratada o percentual de inspeção, visando estabelecer a 

aceitabilidade do material fornecido, sob acompanhamento da Fiscalizadora; 

c) Teste de aderência – Efetuado por amostragem, a cada carregamento recebido, para os 

tubos fornecidos diretamente do fabricante deverá ser contemplado 5% (cinco por cento)  

dos tubos.Quando os tubos originarem-se do estoque da CIGÁS, caberá ao Controle de 

Qualidade da Cigás  determinar o percentual de inspeção requerido para acompanhamento 

por parte da FISCALIZADORA. 

d) Armazenamento: 

d1) Durante a movimentação dos tubos, especial cuidado deve ser tomado com as suas 

extremidades biseladas. O aro protetor do bisel, quando existir, não deve ser retirado, 

devendo permanecer instalado até a utilização do tubo durante a montagem; 

d2) O manuseio de tubos na pilha deve ser feito com o auxílio de cunhas de segurança 

móveis; 

d3) Os tubos destinados à aplicação em uma determinada obra devem ser armazenados 

em áreas especialmente preparadas (canteiros), sobre apoios de no mínimo, 15 cm acima 

do nível do solo, de modo a propiciar ao tubo um caimento longitudinal de cerca de 5% 

(cinco por cento) para o escoamento de água da chuva e remoção da tampa para o lado 

do escoamento; 

d4) A primeira camada de tubos da pilha deve ser apoiada em barrotes de madeira com 

comprimento mínimo de 3 m e com seção transversal de, pelo menos, 15 cm x 15 cm; 

d5) O espaçamento entre os apoios deve ser de, no máximo, 3,0 metros e devem 

oferecer uma extensão mínima de apoio ao longo do tubo, de 30 cm; 
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d6) O empilhamento dos tubos deverá atender aos seguintes critérios da Instrução 

ITCIG.ENG.12; 

 

d7) Deve-se prever dispositivo de ancoragem nos finais da primeira camada a fim de 

prevenir o desmoronamento da pilha. Quando da retirada dos tubos deve ter o mesmo 

cuidado evitando deixar a pilha desestabilizada; 

 

d8) O número de camadas das pilhas deverá se limitar a altura máxima de 2,3 metros 

acima dos apoios inferiores; 

 

d9) As cintas utilizadas para o manuseio devem ter capacidade compatível com o peso 

dos tubos, mas também deverá ter uma largura apropriada para evitar danos ao 

revestimento; 

 

d10) Para tubos revestidos, as partes do equipamento de operação em contato com o 

tubo (garfo/patolas) devem estar protegidas ou revestidas, de modo que não causem 

qualquer dano ao revestimento; 

 

d11) O comprimento dos cabos ou correntes deverão ser de maneira a permitir um ângulo 

máximo de 90 graus entre as pernas; 

 

d12) A base de apoio da pilha de tubos, após preparada, deve apresentar um índice de 

resistência a compressão igual ou superior a 1 kgf/cm²; 

 

d13) O terreno deve ser preparado com caimento mínimo de 0,5 %, direcionando as águas 

pluviais para o sistema de drenagem; 

d14) As partes do equipamento de operação em contato com o tubo (garfo/patolas) devem 

estar protegidas ou revestidas, de modo que não causem qualquer dano ao revestimento; 
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d15) Dentro dos tubos ou sobre as pilhas não é permitido o armazenamento de nenhum 

material. 

7.3.1.12 A superfície externa dos tubos deve ser protegida contra a corrosão atendendo 

as seguintes condições: 

a) Ambiente seco ou úmido, proteger somente os biséis dos tubos com verniz removível à 

base de resina vinílica; 

B) Ambiente seco ou úmido, com salinidade e/ou gases derivados de enxofre, para 

derivados de enxofre, para períodos de armazenamento de até 1 ano, sem necessidade 

de aplicação da tinta de acabamento; 

c) Ambiente seco ou úmido, com salinidade e/ou gases derivados de enxofre para 

períodos de armazenamento superiores a 1 ano, com necessidade de aplicação da tinta 

de acabamento; 

d) Ambientes de extrema agressividade prever também o bloqueio no recebimento, das 

extremidades dos tubos e conexões com lona plástica ou com dispositivo apropriado; 

e) Para os casos (d3) e (d4) aplicar apenas uma demão da tinta de acabamento. 

7.3.2 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE FLANGES 

7.3.2.1 Identificação – Deverá ser verificada a identificação dos flanges, que devem possuir, 

visivelmente estampados, os seguintes dados: 

a) Marca do fabricante; 

b) Classe de pressão; 

c) Tipos de face; 

d) Tipo de flange; 

e) Especificação e grau do material; 

f) Diâmetro nominal; 

g) Diâmetro do furo; 

h) Número de fabricação rastreável aos respectivos certificados de qualidade. 
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7.3.2.2 Visual – Além das verificações definidas na Inspeção de Recebimento de Flanges no 

item Identificação, deverá ser verificado o estado geral das faces dos flanges, se as rachuras 

estão em bom estado sem mossas ou corrosão, além da rastreabilidade impressa no seu 

corpo. 

7.3.2.3 Dimensional – Deve ser feita inspeção dimensional conforme procedimento 

apresentado na Tabela II, em 5%(cinco por cento) das peças recebidas. Os parâmetros de 

aceitação devem ser conforme norma de fabricação aplicável 

TABELA II. Procedimento de Inspeção Dimensional de Flanges 

Verificação 
Equipamento 

Instrumentos 
Método 

Diâmetro Externo do Ressalto Trena 
Efetuar duas medidas 

defasadas de 180° 

Espessura do Flange Paquímetro 
Efetuar duas medidas 

defasadas de 180° 

Diâmetro externo do pescoço na extremidade 

para solda 

Trena ou 

Paquímetro 

Duas medidas defasadas de 

90° 

Diâmetro interno do pescoço na extremidade 

para solda 

Trena ou 

Paquímetro 

Duas medidas defasadas de 

90° 

Diâmetro Interno do Flange para Flange de 

Encaixe 

Trena ou 

Paquímetro 

Duas medidas defasadas de 

90° 

Diâmetro da Circunferência de Furação Paquímetro 
Duas medidas defasadas de 

90° 

Excentricidade entre diâmetro da circunferência 

de furação e a face usinada do flange. 

Trena ou 

Paquímetro 

Quatro medidas defasadas de 

90° 

Distância entre centro de furos de parafusos 

adjacentes 

 

Paquímetro 
Quatro medidas em posições 

opostas 

Espessura do pescoço do flange na 

extremidade a ser soldada 
Paquímetro 

Quatro medidas defasadas de 

90° 

Bisel-(Ângulo e Face Plana) 

Transferidor de 

ângulo, paquímetro, 

gabarito de solda. 

Quatro medições defasadas de 

90° 
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7.3.2.4 Armazenamento e Condicionamento   

7.3.2.4.1 Os chanfros dos flanges de pescoço devem ser protegidos contra corrosão, com 

verniz à base de resina vinílica. 

7.3.2.4.2 As faces usinadas dos flanges devem ser protegidas contra avarias mecânicas 

usando-se discos de madeira ou de plástico fixados com arame galvanizados. 

7.3.2.4.3 Os flanges com diâmetro > 4” podem ser armazenados a céu aberto, apoiados 

sobre estrados de madeira, evitando-se o contato direto com o solo. 

7.3.2.4.4 Os flanges com diâmetro  4’’ devem ser armazenados em ambiente fechado, 

sobre prateleiras ou estrados de madeira separados por diâmetro, espessura de parede, 

classe de pressão e demais características. 

7.3.2.4.5 As roscas dos flanges devem ser protegidas no recebimento com graxa 

anticorrosiva ou verniz removível à base de resina vinílica e a cada 90 dias quando 

expostas às intempéries, ou a cada 180 dias quando armazenados em local abrigado. 

Discos de madeira prensada impregnada com resina, fixados aos flanges por meio de 

parafusos comuns ou arame galvanizado (fixar no mínimo em 4 pontos defasados de 90 

graus). A proteção anticorrosiva das faces deve ser feita no recebimento e a cada 90 dias 

quando expostas às intempéries ou a cada 180 dias, quando armazenados em local 

abrigado. Em caso de chuvas intensas esta periodicidade deve ser alterada. 

7.3.2.4.6 As superfícies externas e internas dos flanges devem ser protegidas no 

recebimento contra a corrosão, atendendo as seguintes condições: 

 

a) Ambiente seco ou úmido, proteger somente os biseis dos flanges com verniz removível 

à base de resina vinílica; 

b) Ambiente seco ou úmido, com salinidade e/ou gases derivados de enxofre, sem 

necessidade de aplicação da tinta de acabamento, para períodos de armazenamento de 

até um ano; 

c) Ambiente seco ou úmido, com salinidade e/ou gases derivados de enxofre, para 

períodos de armazenamento superiores a 1 ano. Neste caso aplicar apenas uma demão 

de tinta de acabamento. 
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7.3 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONEXÕES  

7.3.3.1 Identificação – Deverá ser verificada a identificação das conexões, que devem possuir 

estampados ou através de etiquetas, os seguintes dados: 

a) Especificação completa do material; 

b) Diâmetro; 

c) Classe de pressão ou espessura; 

d) Tipo e marca do fabricante; 

e) Número de Fabricação (lote ou corrida), rastreável aos respectivos certificados de 

qualidade 

7.3.3.2 Visual – Além das verificações definidas na Inspeção de Recebimento de 

Conexões no item Identificação, deverá ser verificado o estado geral de 100% (cem por 

cento) das peças quanto a amassamento, corrosão, rebarbas, comprimento e outras 

avarias. 

7.3.3.3 Dimensional – Deve ser feita inspeção dimensional conforme procedimento 

apresentado na TABELA III, em 5% (cinco por cento) das peças recebidas. Os 

parâmetros de aceitação devem ser conforme norma de fabricação aplicável. 

TABELA III. Procedimento de Inspeção Dimensional de Conexões 

Verificação 
Equipamento/ 

Instrumentos 
Método 

Diâmetros nas 

extremidades 
Trena ou Paquímetro Efetuar duas medidas defasadas de 180° 

Circularidade. Trena ou Paquímetro Efetuar duas medidas defasadas de 180° 

Distância centro/face. 
Trena – Esquadro – 

Régua –Bancada 
Duas medidas defasadas de 90° 

Espessura ou Classe Trena ou Paquímetro Duas medidas defasadas de 90° 

Ângulo das curvas 45° e 

90°. 

Esquadro – Régua –

Bancada – 

Transferidor de Grau 

Medir no eixo da curva 
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Extremidades 

Trena – Paquímetro – 

Transferidor de Grau – 

Gabarito de Roscas 

Duas medidas defasadas de 90° 

 

7.3.3.4 Armazenamento e Condicionamento 

7.3.3.4.1 As conexões com diâmetro < 6" devem ser mantidas em suas embalagens 

originais, identificadas e protegidas das intempéries. 

 

7.3.3.4.2 As conexões com diâmetro ≥ 6” devem ser armazenadas de forma a não sofrer 

danos, evitar o acúmulo de água dentro das peças e o contato direto com o solo. 

 

7.3.3.4.3 Os biséis das conexões são protegidos contra corrosão por verniz à base de 

resina vinílica. Proteger as roscas das conexões contra corrosão com graxa anticorrosiva 

não solúvel em água. 

 

7.3.4 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE JUNTAS 

7.3.4.1 Identificação – Deverá ser verificada a identificação das juntas, que devem possuir, 

estampados ou através de etiquetas, os seguintes dados: 

a) Especificação completa do material (inclusive material de enchimento); 

b) Diâmetros; 

c) Espessura/Classe de pressão; 

d) Tipo de Junta; 

e) Número de Fabricação (lote ou corrida), rastreável aos respectivos certificados de 

qualidade. 

7.3.4.2 Visual – Além das verificações definidas na Inspeção de Recebimento de Juntas 

no item Identificação, as juntas não devem apresentar amassamentos, dobras ou redução 
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de espessura. Atenção especial deverá ser dado às juntas do tipo anel (RTJ) que não 

devem conter na sua superfície: corrosão, amassamento, avarias mecânicas ou trincas. 

7.3.4.3 Dimensional – Deve ser feita inspeção dimensional conforme procedimento 

abaixo, em 5% (cinco por cento) das peças recebidas. Os parâmetros de aceitação 

devem ser conforme norma de fabricação aplicável. 

7.3.4.3.1 Juntas não metálicas – Verificar a espessura, diâmetro externo e interno 

segundo os critérios da norma ASME B16.21. 

7.3.4.3.2 Juntas metálicas – Verificar a espessura, diâmetros externo e interno, passo 

(juntas espiraladas ou corrugadas) e dureza (junta tipo anel) segundo critérios da norma 

ASME B.16.20. 

7.3.4.3.3 Juntas de isolamento elétrico – Aplicar procedimento idêntico ao da Inspeção de 

Recebimento de Tubos, item Dimensional (As juntas tipo monobloco (ref. Prochind ou 

similar) devem ter sua continuidade testada em 100% das peças). 

7.3.4.4 Armazenamento e condicionamento 

7.3.4.4.1 As juntas devem ser identificadas e armazenadas sobre superfícies planas, em 

locais abrigados das intempéries. 

7.3.4.4.2 As juntas tipo anel devem ser protegidas com graxa anticorrosiva não solúvel em 

água. 

7.3.4.4.3 As juntas tipo monobloco devem ser armazenadas na posição vertical, isoladas 

do solo e protegidas contra danos mecânicos. 

7.3.4.4.4 Os conjuntos para isolamento elétrico de flanges devem ser armazenados em 

suas embalagens originais, protegidos contra intempéries, danos mecânicos e sobre 

prateleiras. 

 

7.3.5 Juntas de Expansão e Filtros 

7.3.5.1 As faces usinadas dos flanges das juntas de expansão e filtros devem ser 

protegidas contra corrosão. 

7.3.5.2 Os biseis das extremidades das juntas de expansão e filtros devem ser protegidos 

contra corrosão no recebimento, utilizando verniz removível à base de resina vinílica. 
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7.3.5.3 O armazenamento das juntas de expansão deve ser feito em área abrigada de 

modo a evitar danos, com especial atenção à proteção do fole como, por exemplo, 

utilizando-se tirantes ou outros dispositivos provisórios de travamento, a fim de protegê-lo. 

7.3.5.4 O armazenamento dos filtros deve ser feito em suas embalagens originais, em 

local abrigado, de modo a evitar danos.  

7.3.5.5 As roscas dos tirantes de travamento da junta de expansão devem ser protegidas 

contra corrosão. 

7.3.6 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE VÁLVULAS 

Todas ás válvulas devem ser submetidas a teste de recepção (em bancada de 

recebimento) e (TP-Teste por pontos por amostragem) para garantia de funcionalidade 

da mesma e confiabilidade do material de aplicação. 

7.3.6.1 Identificação – Todas as válvulas devem estar identificadas por plaqueta, de 

acordo com a codificação de projeto (TAG).  

 

7.3.6.2 Verificar se todas as válvulas estão embaladas e acondicionadas de acordo com a 

norma API Spec 6 D. 

 

7.3.6.3 Além da identificação de projeto, devem ainda constar as seguintes identificações: 

a) Diâmetro Nominal; 

b) Especificação do material; 

c) Classe de Pressão; 

d) Número de fabricação rastreável ao respectivo Certificado de Qualidade. 

7.3.6.4 Na falta do número de projeto (TAG) a válvula deverá ter uma outra identificação 

individual rastreável ao certificado de qualidade do fabricante. 
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7.3.6.5 Visual – O estado da superfície do corpo da válvula deve ser verificado quanto à 

corrosão, amassamento e falhas da fundição. 

 

7.3.6.5.1 As áreas que apresentarem evidências de danos mecânicos são verificadas por 

líquido penetrante a fim de se verificar a existência de trincas produzidas pelo impacto, 

em cujo caso a válvula é rejeitada. 

 

7.3.6.6 Dimensional – Deve ser verificado se as seguintes características das válvulas 

estão de acordo com as especificações do projeto: 

a) Diâmetro interno e Nominal; 

b) Espessura do corpo; 

c) Flanges (ver Inspeção de Recebimento de Flanges); 

d) Distância entre extremidades (Face a Face); 

e) Chanfro para solda; 

f) Roscas (Tipo e passo);  

g) Revestimento externo Dreno Suspiro e Alívio do corpo 

7.3.6.6.1 Verificar o estado das roscas e engaxetamento, sendo que os mesmos não 

devem estar danificados. 

 

7.3.6.6.2 Para válvula agulha e de retenção, verificar se o elemento de bloqueio recolhe. 

Abrir e fechar integralmente as válvulas, sendo que as mesmas devem funcionar 

livremente.  

 

7.3.6.6.3 Para válvula esfera verificar se na posição aberta o elemento de bloqueio está 

perfeitamente alinhado com a abertura de passagem, e na posição fechada se o elemento 

de bloqueio fecha completamente. 
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7.3.6.6.4 Em todas as válvulas dotadas de acionadores, devem ser realizados 

previamente (antes da montagem) testes de funcionamento. 

 

Nota - Antes de efetuar os testes definidos acima deverá ser verificada a limpeza interna 

das válvulas a fim de se evitar danos à sede e elementos de vedação das válvulas. 

 

7.3.6.7 Armazenamento e Condicionamento: 

7.3.6.7.1 As válvulas tipo esfera devem ser armazenadas na posição totalmente aberta. 

 

7.3.6.7.2 As válvulas gaveta e globo de diâmetro maior que 2”, devem ser armazenadas 

na posição vertical. 

 

7.3.6.7.3 A preservação e embalagem das válvulas devem estar de acordo com as 

especificações e recomendações do fabricante, sendo estas efetuadas umas vistorias no  

 

ato do recebimento (caso necessário) e, a partir deste, a cada 90 dias quando expostas 

as intempéries ou a cada 180 dias quando armazenadas em local abrigado. Para as 

válvulas não abrigadas a periodicidade deve ser reduzida em caso de chuvas frequentes. 

 

7.3.6.7.4 Os internos, hastes, pinos, caixas de redução, engrenagens externas e outras 

superfícies não pintadas tais como roscas, parafusos, porcas, biséis, etc., devem estar 

permanentemente protegidos com graxa antioxidante sendo esta preservação efetuada 

no ato do recebimento e a cada 180 dias. 

 

7.3.6.7.5 As demais serem armazenadas fechadas e preservadas com suas superfícies 

internas recobertas com graxa antioxidante em todas as partes não pintadas, como 

roscas, porcas, parafusos e biseis. 

 

7.3.6.7.6 As válvulas com  até 4’’ devem ter tampões plástico nas extremidades. 
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7.3.6.7.8 Válvulas com  de 6’’ e maiores, flangeadas, devem ser protegidas com discos 

de madeira aparafusados aos flanges, montados sobre proteção de borracha. As faces 

dos flanges devem ser protegidas com graxa.  

 

7.3.6.7.9 As válvulas para solda de topo devem ser protegidas com plástico amarrados 

nas extremidades. 

 

7.3.6.8 Condição especifica para válvulas – Todas as válvulas deverão ser testadas pela 

contratada com o acompanhamento da Fiscalização terceirizada, sob acompanhamento 

do Controle de Qualidade da Cigás, antes da sua aplicação. 

 

7.3.6.8.1 O fornecimento por parte do fabricante deve se acompanhar de: 

 

a) Curva de torque de acionamento de válvula; 

b) Especificação do engaxetamento; 

c) Desenhos dimensionais; 

d) Manual de manutenção e operação; 

e) Desenho de conjunto com a relação de peças numeradas e o respectivo “Part 

Number”; 

f) Relação de peças sobressalentes para 2 anos de operação. 

 

7.3.7 RAQUETES E SUPORTE DE MOLA 

As faces das raquetes devem ser protegidas contra avarias mecânicas utilizando-se 

discos de madeira prensada impregnada com resina e contra corrosão utilizando graxa 

anticorrosiva ou verniz removível à base de resina vinílica, no recebimento e a cada 90 

dias. 
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7.3.7.1 As articulações dos suportes de mola do tipo carga constante devem ser 

lubrificadas no recebimento, de acordo com as recomendações do fabricante. 

7.3.7.2 Os suportes de mola devem ser armazenados em local abrigado e seguro sem 

que sejam retirados seus limitadores temporários. 

7.3.8. PURGADORES 

O armazenamento de purgadores deve ser feito em local abrigado em sua embalagem 

original ou em prateleiras, protegidos contra avarias mecânicas e oxidação. 

7.3.9. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS 

7.3.9.1 Amostragem – Verificar por amostragem, conforme Nível Geral de Inspeção II-

Normal, QL 10, Plano de Amostragem simples e risco do consumidor 5% (cinco por 

cento), de acordo com a tabela abaixo: 

TABELA IV. Plano de Amostragem 

Tamanho do lote 
QL=10 

TA AC Re 

Até 500 50 1 2 

De 501 a 1200 80 3 4 

De 1201 a 3200 125 7 8 

De 3201 a 10000 200 12 13 

De 10001 a 35000 315 21 22 

De 35001 a 150000 315 21 22 

 

TA = Tamanho da amostra 

AC = Nº de peças defeituosas que ainda permite aceitar o lote. 

Re = Nº de peças defeituosas que implica na rejeição do lote. 

QL = Qualidade limite. 

 

7.3.9.2 Identificação – Todos os lotes de parafusos e porcas devem ser identificados com 

etiquetas ou placas constando as seguintes informações: especificação, tipo de parafuso 
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e dimensões. Adicionalmente os lotes deverão receber identificação rastreável aos 

respectivos certificados de qualidade. 

7.3.9.3 Visual – Verificar o estado geral quanto a amassamento, trincas, corrosão, 

acabamento, proteção e roscas. 

7.3.9.4 Dimensional - Verificar se as características das porcas e parafusos apresentados 

na TABELA V estão de acordo com as especificações de projeto. 

 

TABELA V. Características das porcas e parafusos. 

Verificação Equipamento/Instrumentos 

Comprimento do parafuso Trena ou Paquímetro 

Diâmetro do parafuso e da porca. Paquímetro 

Altura e distância entre faces e arestas da 

porca 
Trena ou Paquímetro 

Tipo e passo da rosca Gabaritos de Rosca 

 

7.3.9.5 Armazenamento e Condicionamento: 

7.3.9.5.1 Parafusos e porcas devem ser armazenados em locais fechados, protegidos da 

intempérie, sobre estrados ou prateleiras, devidamente organizados de acordo com suas 

características dimensionais, especificações e lote de recebimento. 

 

7.3.9.5.2 Devem ser protegidos contra corrosão pela aplicação de graxa anticorrosiva não 

solúvel em água, exceto nas peças que tenham recebido tratamento químico contra 

corrosão (Galvanização, cadmiação, etc). 

 

7.3.9.5.3 As porcas são armazenadas rosqueadas nos parafusos. 
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7.3.10. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE TAMPÕES DE FECHO RÁPIDO 

7.3.10.1 Identificação – Os tampões de fecho rápido devem estar identificados de acordo 

com a especificação de projeto (TAG) e número de relatório de recebimento do mesmo 

(RIR). 

 

7.3.10.2 Além da identificação de projeto, devem ainda constar as seguintes 

identificações: 

a) Especificação do material; 

b) Classe de Pressão; 

c) Número de fabricação rastreável ao respectivo Certificado de Qualidade. 

 

7.3.10.3 Visual e Dimensional – Verificar as seguintes características construtivas de 

acordo com o projeto: 

a) Diâmetro interno; 

b) Chanfro; 

c) Integridade do anel de vedação. 

7.3.10.4 Armazenamento e Condicionamento: 

7.3.10.4.1 Devem ser armazenados fechados e protegidos de danos mecânicos e 

corrosão, em locais fechados. 

 

7.3.10.4.2 Anel de vedação (O’RING) deve ser armazenado untado com vaselina e em 

embalagem plástica. 

 

7.4 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

 

7.4.1. Cabe a contratada fornecer os materiais sob sua responsabilidade, conforme 

definido no escopo do contrato, nos prazos e locais definidos, bem como os respectivos 
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procedimentos de recebimento de materiais, documentos de fabricação, certificados de 

qualidade ou na falta destes solicitar os testes e ensaios necessários para a certificação 

dos materiais. 

7.4.2. Cabe a contratada retirar, transportar, receber, inspecionar, condicionar armazenar 

e controlar os materiais adquiridos, conforme definido no escopo do contrato, de modo a 

garantir uma perfeita correlação entre materiais especificados pelo projeto, materiais 

recebidos e materiais aplicados utilizando recursos, equipamentos e procedimentos 

adequados. 

7.4.3. Cabe a contratada a elaboração de procedimento executivo com base nessa 

Instrução de Trabalho e nas normas técnicas aplicáveis, definindo métodos, 

equipamentos e os cuidados utilizados na execução dos serviços, de modo a garantir a 

segurança e evitar danos aos materiais durante as operações de manuseio, carga, 

descarga, condicionamento e armazenamento. Este procedimento deverá ser 

apresentado para comentários e avaliação da fiscalizadora e aprovação da CIGÁS antes 

do início dos serviços. 

7.4.4. É responsabilidade da contratada providenciar áreas e galpões adequados ao 

armazenamento dos materiais, provendo tais instalações da infraestrutura necessária, de 

modo a assegurar a integridade e rastreabilidade destes materiais, assim como a 

segurança dos funcionários e da população em geral e atendendo aos requisitos de meio 

ambiente definidos para o contrato. 

7.4.5. É responsabilidade da contratada emitir os relatórios de recebimento e de não 

conformidades necessárias durante a execução dos serviços. 

7.4.6. Cabe a Supervisão de Obras e/ou fiscalizadora, fiscalizar o cumprimento das 

normas e procedimento executivo com base nesta instrução.  
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8. REQUISITOS DE SMS 

8.1 Para prevenção de autuações/notificações por órgãos fiscalizadores, deverá ser 

atendido os requisitos descritos na NORCIG.SMS.11 DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO 

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

 Os deveres e responsabilidades, quanto a fiscalização do cumprimento dos requisitos 

legais, requisitos Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, pelos prestadores 

de serviços durante a execução de serviços contratados pela CIGÁS, visando evitar 

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

Incidentes, Acidentes, Doenças ocupacionais, Danos ao Meio ambiente, e ao 

Patrimônio. 

8.1.1 Com relação a execução de serviços prestados por empresas terceirizadas, atentar 

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

terceirizadas, informando a GQSMS através do e-mail gqsms@cigas-am.com.br, o 

período de realização do serviço, o tipo da atividade e a quantidade de colaboradores 

envolvidos; 

 Planejamento Integração/ Briefing de QSMS – Havendo necessidade de execução de 

serviços terceirizados nas instalações internas e externas da Companhia, deverá ser 

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

 As integrações serão realizadas pela GQSMS todas as terças-feiras ás 15h; 

 Os serviços serão liberados, somente após a realização da integração ou Briefing de 

QSMS, com a entrega das documentações necessárias, indicadas no anexo II 

Documentos para Credenciamento. 

8.2 Para prevenção de impactos ambientais, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos, levando em consideração: 

 Uso da ferramenta Legnet para consulta dos aspectos e impacto das atividades; 

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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8.3  Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR, principalmente no que diz respeito a: 

 Comunicação em até 10 dias ao GQSMS sobre os serviços a serem executados; 

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

 Implantação das recomendações contidas nas APR’s antes e durante a execução das 

atividades, principalmente quanto a utilização de todos os EPIs necessários, incluindo 

uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e 

Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da Companhia, requisitos 

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

para que ocorra revisão na APR e/ou elaboração da AST;  

 Garantir que a equipe de execução da atividade esteja treinada no procedimento 

executivo e na APR/ AST evidenciados em lista de presença; 

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

8.4 Atender os requisitos descritos no PROCIG.SMS.14 - Permissão de Trabalho (PT), 

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) visando preservar a integridade física das pessoas, da comunidade, do meio 

ambiente, dos equipamentos, e da continuidade das operações da Cigás, garantindo 

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos 

associados a atividade sejam identificados e controlados e, todo trabalho seja 

autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

instalações da CIGÁS, que ofereçam riscos de acidentes pessoais, ambientais ou 

alguma interferência na operação; 

 Atenção a proibição de emissão da Permissão para Trabalho pela mesma pessoa que 

irá executar a atividade; 
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 A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em 

Espaço Confinado, atividade de Escavação, atividades de Manutenção, trabalho em 

altura, trabalho a Quente, trabalho com eletricidade, movimentação de carga, e 

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 

sistemática de área liberada fica dispensado o planejamento do trabalho para fins de 

emissão da PT. 

 

8.5  Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção a: 

 Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência 

Ambiental, Danos ao Patrimônio e Primeiros Socorros e o acionamento de órgãos 

externos de atendimento conforme anexos I, II, III, IV, V e VI da norma;  

 Garantia de que todo incidente, acidente e desvio siga o fluxograma de atendimento a 

emergências; 

 Garantia de que seja formada uma comissão de investigação para tratar a ocorrência 

sendo ela de qualquer gravidade; 

 Aplicação de melhorias contidas em plano de ação para mitigação da ocorrência.  

 

8.6 Atender os requisitos da NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes – GRSE, praticando a organização, Limpeza e Coleta Seletiva de todos os 

resíduos gerados; 

8.7 Para atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas 

terceirizadas: 

 Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido 

no item 7.3.4 do NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência, 

comunicando as ocorrências através do ramal 117 ou 0800-723-3202; 

 Garantir a adoção de medidas adequadas para o tratamento das ocorrências com 

característica de emergência externas e internas; 
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NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos 

demais documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos 

municipais, estaduais e federais aplicáveis a Companhia 

9. REGISTROS 

9.1 Relatório de Recebimento  

9.2 Relatório de Não Conformidade (RNC) 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 

 

 


