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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

necessários para atingir os objetivos de segurança, proteção ao meio ambiente e 

qualidade pretendidos pela CIGÁS na execução de revestimento externo com mantas 

e/ou fitas de polietileno em tubos aço carbono, para instalação de tubulações na 

distribuição de gás natural. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. NORMAS NACIONAIS 

2.1.1. ABNT NBR 12712 – Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível. 

2.1.2. ABNT NBR 15280 – Dutos Terrestres  

3. ABRANGÊNCIA 

3.1. Esta instrução se aplica para temperaturas de projeto dos dutos conforme abaixo: 

3.1.1. Revestimento de polietileno em tripla camada (PE3L): de -40°C A 80°C 

3.1.2.  Revestimento de polietileno em tripla camada (PP3L); de -20°C a 110°C 

3.1.3.  Revestimento em epóxi em pó (FBE); de -30°C A 90°C. 

4.  DEFINIÇÕES 

4.1. CIGÁS – (Companhia de Gás do Amazonas) - É a empresa proprietária do 

empreendimento. 

4.2. Contratada – Empresa classificada através de um processo licitatório (Lei de Licitações 

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

4.3. Defeito - Qualquer tipo de descontinuidade ou imperfeição que possa comprometer a 

integridade física do duto ou de seus componentes ou complementos. 
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4.4. Detector de Falhas de Revestimento (“Holiday Detector”) - Instrumento elétrico 

que pela passagem de um eletrodo ao longo de um tubo revestido é capaz de registrar 

uma diferença de potencial elétrico correspondente à falha do revestimento. 

4.5. Empresa de Auditoria – Inspeção – Empresa de terceira parte que faz o papel de 

inspeção independente de materiais visando assegurar a qualidade de isenção no 

processo de fornecimento de material. 

4.6. Epóxi primer 170ml partes A/B - Material líquido com 100% de sólidos por volume 

em 02 componentes A/B para a imprimação das juntas a serem revestidas e também 

aplicado sobre a manta de sacrifício como reforço antiabrasivo ao sistema de puxe, com 

manta tipo TBK 65 315 500 BK. 

4.7. Fiscalizadora / Gerenciadora – Empresa vencedora do certame licitatório da 

CIGÁS, para gerenciar e fiscalizar os serviços da contratada na implantação do 

empreendimento. 

4.8. Manta Termocontrátil com adesivo polimérico (TIPO HTLP 60B) Para 

revestimentos de juntas de colunas exceto para colunas de furo direcional - Para 

dutos com temperatura de operação até 60°C, material utilizado como revestimento 

anticorrosivo, cuja aplicação se caracteriza pelo envolvimento do tubo com o material de 

revestimento, seguindo de contração desse material através de seu aquecimento. 

4.9. Manta termocontrátil com adesivo polimérico (TIPO HTLP 80) para 

revestimentos de juntas de cavalotes de furo direcional - Para dutos com temperatura 

de operação até 80°C, material utilizado como revestimento anticorrosivo, cuja aplicação 

se caracteriza pelo envolvimento do tubo com o material de revestimento, seguindo de 

contração desse material através de seu aquecimento. Também usada para revestimento 

de juntas de cavalote de furo direcional; 

4.10. Manta Termocontrátil para furo direcional (Tipo TBK 65 315 500 BK) - Para 

aplicação em revestimento de juntas de cavalote de furos direcionais.  

4.11. Manta de sacrifício (Tipo HTLP 80) - Manta com largura de 75mm colocada na 

extremidade frontal da junta ao puxamento da coluna. 
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4.12. Manta de sacrifício e mata junta Tipo CLW100 500BK (cortada a partir de rolo 

GTS – 65 500 30 BK) - Manta colocada sobre a manta TBK 65 na extremidade frontal ao 

puxamento da coluna.  

4.13. Primer Epóxi (Tipo S1301 – M) - Material líquido com 100% de sólidos por volume 

em 02 componentes A/B para a imprimação das juntas a serem revestidas com mantas 

tipo HTLP 60B e HTLP 80. 

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

construtora. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Encarregado de revestimento 

5.2. Supervisor de Qualidade 

5.3.  Inspetor de Dutos 

5.4.  Revestidor 

5.5. Técnico de Segurança 

5.6.  Ajudantes 

5.7. Fiscalização 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1.  Manta 

6.2.  Holiday Detector 

6.3.  Toco Fita 

6.4.  Espátula 

6.5.  Pincel 
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6.6.  Rolinho 

6.7.  Lixa 

6.8.  Escova Manual 

6.9.   Maçarico Tipo Chuveiro 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

A contratada deverá seguir os requisitos estabelecidos no procedimento de segurança, 

meio ambiente e saúde (PROCIG.SMS.04) e na instrução de sinalização de obra 

(ITCIG.ENG.21). 

7.2. REQUISITOS GERAIS 

7.2.1. O revestimento de juntas de campo soldada contemplado nesta instrução 

compreende um sistema de revestimento tipo tripla camada constituído pelos seguintes 

materiais: manta termo contrátil composta por filme externo de polietileno ou polipropileno, 

reticulado por processo de radiação eletrônica com adesivo “Hot Melt”. 

7.2.2. Os dados do revestimento, bem como os resultados da inspeção visual, por Holiday 

Detector e dos testes de aderência serão registrados pelo inspetor de dutos no Relatório 

de Revestimento de Juntas. 

7.2.3. Os registros, incluindo os certificados de qualidade dos materiais, são mantidos nos 

arquivos do Controle da Qualidade e são incluídos no Livro de Dados da Obra (“Data 

Book”).  

7.3. RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO: 

7.3.1. O Inspetor de dutos da construtora deverá verificar a especificação do material e 

tipo, que deve estar em conformidade com o projeto. 

7.3.1.1 Qualificação: 
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7.3.1.1.1. A aplicação desse revestimento deve ser realizada em conformidade com um 

procedimento de aplicação “PA elaborado pelo fornecedor do sistema de revestimento, 

conforme norma NBR 12712”, o “PA” deve ser qualificado pela CIGÁS conforme descrito 

abaixo.  

7.3.1.1.2. Não são permitidos sob qualquer hipótese aplicação de manta sobre manta ou 

processo tipo escama de peixe. 

7.4. QUALIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO: 

7.4.1.  O Controle de Qualidade da CIGÁS deve testemunhar todos os ensaios e 

inspeções de qualificação mencionadas no PA. 

7.4.2.  Qualificação do Pessoal: Inspetor de dutos qualificado.  

7.4.3.  Pessoal a ser testado: Qualificação pela instituição credenciada conforme norma 

FBTS com acompanhamento de um inspetor N1 de dutos deverão serem ensaiadas 3 

juntas revestidas que não devem apresentar nenhum tipo de dano a inspeção visual 

descontinuidade do revestimento ensaio com “Holiday Detector” e testes de aderência, 

reparos nesta fase de qualificação não são aceitáveis. 

7.4.4.  Finalmente, caso seja aprovado os ensaios devem ser preparados e revestidos nas 

mesmas condições que as juntas de campo anteriormente citadas visando a realização 

dos ensaios definidos nos itens para cada método de aplicação. 

NOTA: Estão aptos para instalação do sistema no campo, os aplicadores cujos 

ensaios e inspeção citados acima e atenderem aos critérios de aceitação definidos 

na instrução. 

7.5  INSPEÇÃO 

Verificação do certificado de qualidade, que deve apresentar uma correlação segura com o 

produto fornecido e demonstrar conformidade com os requisitos especificados na tabela a 

seguir. 
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Tabela I. Requisitos para inspeção dos tubos. 

Propriedade Condições Unidade Requisito Método 

Resistência à tração 23 °C Kgf/cm2 210 mín. ASTM D 638 

Alongamento à ruptura 23 °C % 500 mín. ASTM D 638 

Transmissão de vapor 38 °C/90 % UR g/h/cm2 0,052 máx. ASTM E 96 

Rigidez de elétrica 23 °C V/mm 20 000 mín. ASTM D 149 

Resistividade volumétrica 23 °C 
Ohm x 

cm 
10 14 ASTM D 257 

Descolamento catódico 60 °C/30 dias 
Raio em 

mm 
13 máx. ASTM G 42 

Adesão ao aço 23 °C N/25 mm 40 mín. 
ASTM D 

1000 

Resistência ao 

cisalhamento 
50 °C N/mm2 0,22 mín. 

DIN 30672 

class C50 

Resistência ao impacto 

23 °C/massa de 

1,00 kg 

h=0,4 m; Ø=5/8" 

- 
s/ “Holiday” 

com 10 kV 
ASTM G 14 

Resistência à penetração 60 °C - 
s/ “Holiday” 

com 10kV 
ASTM G 17 
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Alongamento a 23 °C após 

envelhecimento por calor 
150 °C/21 dias % 450 mín. ASTM D 638 

Ponto de amolecimento do 

adesivo 
Anel e bola ºC 94 mín. ASTM E 28 

Imersão em água quente 
60 °C/durante 

 120 dias 
- 

Enrugamento, 

empolamento, 

delaminação, 

etc. 

ASTM D 870 

Absorção de água 23 °C/24 h % 0,1 máx. ASTM D 570 

Resistência a fungos - Taxa de 1 passa ASTM G 21 

Resistência a bactérias - 

Cresce/ 

não 

cresce 

Não cresce ASTM G 22 

Contração do conjunto - - 25 % mín. - 

“Soil Stress” 65 °C mm 0,2 TP 206 

Força de contração após 

envelhecimento 

100 %/2”/150 

°C 
psi 40 ASTM D 638 

Dimensões 
Esp. do 

“backing” 
- mm 0,75 mín. - 
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Esp. do 

adesivo 
- mm 1,0 mín. - 

 

7.6  ARMAZENAMENTO  

7.6.1. Todos os materiais necessários ao revestimento das juntas de campos serão 

armazenados em locais cobertos e ventilados, onde a temperatura ambiente não ultrapasse 

a 45 º c, afastados no mínimo 10 cm do solo numa altura máxima de 03 caixas, de maneira a 

evitar danos, longe de eventuais fontes de calor e em suas embalagens originais. 

7.6.2. Todos os materiais serão armazenados, de tal forma que possam ser utilizados 

primeiramente aqueles com maior tempo de armazenamento. 

7.6.3. Todos os materiais necessários ao revestimento deverão ser transportados de 

maneira a evitar danos aos mesmos. 

7.6.4. As embalagens não serão deixadas sujeitas às intempéries, chuva, solda, umidade e 

etc. 

7.7 CONDIÇÕES AMBIENTAIS: 

7.7.1. Para a aplicação do revestimento de juntas não será realizada em dias chuvosos, 

com expectativa de chuva ou na presença de partículas sólidas em suspensão, a não ser 

que seja utilizada proteção adequada barraca/cabana. 

7.7.2. A umidade relativa do ar deverá ser menor que 85%. 

7.8.  PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

7.8.1. Remover materiais soltos ou estranhos da superfície do metal por meio de 

jateamento abrasivo (sinterbol ou escoria de cobre) e/ou lixamento.  

7.8.2. A limpeza da superfície deverá estar conforme a norma SIS 055900 – ST3, ou 

melhor. Proteger com barraca/cabana e também o piso. Em caso de óleos e graxas será 

usado removedor/solvente (THINER) 
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Figura 1. Aplicação de Solventes 

 

 

 

 

 

7.8.3. Quando o revestimento da junta não estiver chanfrado, deve-se preparar o chanfro 

do revestimento com groza, raspador ou facão, com o máximo de 30 graus e mínimo de 

15 graus. 

7.8.4. Lixar e limpar o revestimento original do tubo em 150mm de cada lado da junta com 

lixa grana 36. 

7.8.5. Após o jateamento e/ou lixamento do revestimento original do tubo remover o pó e 

o material remanescente da limpeza utilizando escova manual, pano limpo e seco.  

7.9.  APLICAÇÃO DO PRIMER (TIPO S 1301 - M): 

7.9.1. O primer será aplicado em toda área cutbak (aço exposto) mais 10 mm sobrepondo 

ao revestimento original do tubo em juntas de colunas a serem revestidas com manta. 

7.9.2. Antes da aplicação do primer pré aquecer o metal de base do tubo e mais 150 mm 

de cada lado do revestimento original do mesmo a temperatura de 80° mínimo a 100° C 

máximo. 

Em seguida aplica-se o primer sobrepondo mais 10 mm ao revestimento adjacente do 

tubo (chanfro). 

Logo após da aplicação e inspeção completa do primer, aplicar imediatamente a manta. 
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7.10.  APLICAÇÃO DO PRIMER: 

7.10.1. O primer será aplicado em toda área cutbak (aço exposto) mais 10 mm 

sobrepondo ao revestimento original do tubo em juntas de colunas a serem revestidas 

com manta em furos direcionais. 

7.10.2. Pré-Aquecer se necessário à área é preparada para remover a umidade residual 

(aproximadamente 60° a 90° C). Ao mesmo tempo, deve-se misturar os componentes do 

kit de epóxi (Cura+Base) por aproximadamente 1 minuto, até sua homogeneização total e 

para aplicá-lo. Aplique o epóxi já misturado obtendo uma espessura uniforme de película 

úmida entre 80 e 150 microns. 

7.10.3. Com um maçarico de GLP apropriado, aqueça o epóxi a temperatura de 90ºC a 

120°C, para curá-lo forçadamente. Deve-se evitar danos ao revestimento original dos 

tubos, sem aplicar chama intensa sobre este.  

7.10.4. Certifique-se de que o epóxi esteja totalmente curado antes da aplicação da manta 

com leve toque dos dedos. 

7.10.5. Aquecer o revestimento original do tubo em 150 mm para cada lado.  

7.10.6.  A temperatura obtida deve ser de 90°C a 100°C e deve-se cuidar para que o 

revestimento original não seja danificado pelo excesso de calor. 

Figura 2. Aplicação de revestimento 

 

 

 

 

 

 

7.11.  Aplicação da Manta Termocontrátil (Tipo HTLP 60B) e Manta Termocontrátil Tipo 

TBK 65 315 500 BK ou Manta TIPO HTLP 80 para juntas de Furo Direcional 
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Figura 3. Aplicação de revestimento 

 

 

 

 

 

7.11.1. Será aquecido um lado da manta (150 mm). 

7.11.2. A manta será colocada entre a posição de 10 as 2 horas. 

7.11.3. Coloca-se a manta folgadamente ao redor do tubo a uma distância de 25 mm a 30 

mm entre a manta e o tubo na parte inferior. Suavemente aquece o apoio da junta e o 

lado adesivo do fechamento. 

Figura 4. Aplicação de revestimento 

 

 

 

 

 

 

7.11.4. Suavemente aquece-se o fechamento e bate-se levemente para baixo com uma 

luva. Repetindo este procedimento, pressiona-se de um lado para o outro. 

7.11.5. Será retirada qualquer ruga pressionando suavemente do centro para as 

extremidades da manta com um rolo (rolinho). 
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Figura 5. Retirada de ruga 

 

 

 

 

 

7.11.6. Usando-se a tocha, começa-se o aquecimento sobre a manta 

circunferencialmente ao redor da mesma com a tocha distanciada cerca de 30 a 50 cm da 

manta. 

Figura 6. Retirada de ruga 

 

 

 

 

 

7.11.7. Continua-se aquecendo do centro para as extremidades da manta até que a 

contração esteja completa. Em maneira semelhante, outro lado da mesma. 

Figura 7. Retirada de ruga 
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7.11.8. A contração estará completa quando o adesivo começar a escoar as extremidades 

da manta ao redor da circunferência.  

Figura 8. Retirada de ruga 

 

 

 

 

7.11.9. Enquanto a manta ainda estiver quente e macia, será usado um rolo para rodar a 

superfície da mesma, suavemente e empurrar qualquer bolha de ar para cima e fora da 

junta, como mostrado acima. Deverá ser prosseguido o procedimento rodando para todos 

os lados firmemente como mostrados. 

7.12.  INSPEÇÃO, CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO: 

7.12.1. A manta estará aplicada, a junta revestida, aprovada ou reprovada após a 

inspeção dos itens abaixo relacionados pelo inspetor de dutos: 

7.12.1.1.  A manta tiver uma superfície lisa e macia; 

7.12.1.2.  Não apresente pontos frios na superfície da manta; 

7.12.1.3.  O perfil do cordão de solda seja perfeitamente visível através da manta; 

7.12.1.4.  Depois do resfriamento, as bordas apresentem o aspecto de amassamento; 

7.12.1.5.  A manta estiver totalmente conformada no tubo e revestimento original; 

7.12.1.6.  O padrão de aquecimento de a manta ter sido controlado com o termômetro 

digital e que a superfície da mesma esteja macia; 

7.12.1.7.  A manta estiver isenta de bolhas de ar e de enrugamento. 
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7.12.1.8. Ter inspecionado com Holiday Detector com voltagem de 12.000 volts 12KV em 

100% das juntas. 

7.12.1.9. Qualquer dano verificado na inspeção visual, mesmo que não identificada pelo 

Holiday Detector, deve ser avaliado pelo inspetor quanto ao comprometimento daquele 

ponto danificado; 

7.12.1.10. Qualquer descontinuidade nos itens acima a junta estará reprovada. 

7.12.1.11. Os registros de inspeção serão feitos pelo inspetor de dutos no formulário de 

relatório de 4revestimento de juntas. A sobreposição da manta Termocontrátil será como 

apresentada na Tabela II. 

 

Tabela II. Sobreposição da Manta 

 

Diâmetro (n) do Duto Sobreposição Mínima 

De ≥ 10” 75 mm 

7.12.2.  Aplicação da Manta de Sacrifício (GTS – 65 500 30 BK) ou (HTLP 80)  

7.12.2.1. Identifique qual a direção que a coluna será puxada na perfuração direcional. A 

manta de sacrifício deverá ser instalada sobre a extremidade à frente da manta principal. 

7.12.2.3. Garanta que uma faixa de 100 mm (4”) de largura sobre a manta principal e de 

mais 100 mm sobre o revestimento original do tubo ainda esteja com, no mínimo 90ºC. 

7.12.2.4. Centralize a manta de sacrifício de maneira que a extremidade da manta 

principal fique no centro desta e a extremidade com as quinas cortadas fique na posição 

entre 10 e 12 horas no perímetro do tubo, defasado do selo de fechamento da manta 

principal. Após isto, envolva todo o tubo garantindo que haja uma folga de 25 ou 30 mm 

entre a manta de sacrifício e a superfície do tubo em sua geratriz inferior, de forma que a 

outra extremidade da manta de sacrifício sobreponha à primeira extremidade posicionada, 

em no mínimo 50 mm. 
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7.12.2.5. Siga as mesmas instruções descritas para a aplicação da manta principal para 

aplicar a manta de sacrifício e inspecioná-la após a aplicação. 

7.12.2.6. Antes de iniciar o puxamento da linha na perfuração direcional, aplicar uma 

camada do epóxi primer sobre a manta de sacrifício como reforço antiabrasivo ao sistema 

de puxe aguardar o esfriamento total da manta; 

7.12.3. Inspeção com Holiday Detector: 

7.12.3.1. Após efetuar a inspeção visual da aplicação da manta principal permita que a 

manta esfrie por pelo menos 2 horas para fazer a inspeção com Holiday Detector. A 

tensão especificada deverá ser 10 kv com velocidade de 30 cm por segundo. 

7.12.3.2. Caso seja detectada qualquer descontinuidade, o dano deverá ser avaliado 

visualmente e uma nova manta deverá ser aplicada sobre a mesma, seguindo as 

instruções de reparo com manta termocontrátil. 

7.12.4.  Reparo de Revestimento de Fábrica: 

7.12.4.1. Seleção do Material: 

7.12.4.1.1. Os reparos para revestimentos de Polietileno podem ser divididos em quatro 

casos com os seguintes métodos de reparo recomendados: 

7.12.4.1.2.  Para danos pequenos no polietileno, que não se estendam até o metal, usar 

reparo em stick (bastão). Um dano é considerado pequeno, quando sua longitude não 

excede 300 mm e sua profundidade 1 mm. 

7.12.4.1.3.  Dano que se estenda até o metal e não excedendo 12”(300mm) de extensão 

e danos que não ultrapassem 25% do perímetro do tubo considerando o sentido 

circunferencial usar o sistema de reparo de revestimento adesivo (mastick). 

7.12.4.1.4.  Para danos que excedam 12” (300mm) de extensão ou áreas danificadas 

maiores de 25% do perímetro do tubo, usar Manta termocontrátil. 

7.12.4.1.5.  Para danos nas mantas termocontráteis, nas áreas danificadas no 
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abaixamento ou outros, usar a própria manta termocontrátil. 

7.12.5. Instalação do Sistema de Reparação com Revestimento Adesivo (Mastick). 

Figura 9. Reparação com Revestimento Adesivo 

 

 

 

 

 

7.12.5.1. Para danos no revestimento de polietileno, remover o revestimento com uma 

faca ou lixar. Eliminar todas as pontas vivas, limpar a área e o revestimento adjacente 

para remover todo o material estranho tais como, sujeira, oxidação, óleo, graxa e 

umidade. Retirar todo revestimento solto. Chanfrar todos os lados do revestimento 

adjacente (máx. 15º). 

Figura 10. Reparação com Revestimento Adesivo 

 

 

 

 

7.12.5.2. Se for observada alguma oxidação, limpar a área de aço exposta e remover todo 

material estranho com grau de limpeza ST3 da Norma – SIS 055900.  

7.12.5.3. Lixar uma extensão de 50 mm do revestimento adjacente ao redor do dano. 

Remover cuidadosamente todo resto de sujeira do material do revestimento e/ou 

partículas soltas a limpeza final deve ser executada com panos limpos. 
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7.12.5.4. Se não observou oxidação, aplicar o mastick sobre a área exposta ou 

revestimento restante, depois da limpeza da superfície exposta. 

7.12.5.5. Pré-aquecer brandamente o aço exposto, bem como o revestimento adjacente. 

7.12.5.6. Verificar a temperatura de pré-aquecimento com um pirômetro de contato ou 

termômetro de contato (ver tabela abaixo). 

 

Tabela III. Temperatura de Pré-aquecimento 

 

 

 

                      

 

OBS: Pré-aquecimento mínimo 70º C e máximo 80º C. 

7.12.5.7. Encher toda a área onde ficou exposta a superfície de aço ou a camada interna 

do revestimento com o mastick. Use somente a quantidade suficiente de mastick para 

encher a área danificada. O mastick deve ser pressionado firmemente com uma espátula 

e ser aquecido levemente e espalhá-lo no local, garantindo que a superfície seja selada e 

que não se formou nenhuma bolha de ar e que fique nivelado com os extremos do 

revestimento. 

Figura 11. Reparação com Revestimento Adesivo 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA SUPERFICIE 

70-800C 
Base metálica ou camada 

interna 

70-800C Revestimento 
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Evitar a presença de mastick sobre o revestimento original. 

 

Figura 12. Reparação com Revestimento Adesivo 

 

 

 

 

 

7.12.5.8. Com luvas nas mãos aquecer brandamente o pedaço cortado da manta – 80 no 

lado do adesivo até que o mesmo se torne brilhante. 

7.12.5.9. Posicione o pedaço cortado da manta – 80 sobre a área danificada e aqueça até 

que o adesivo do enchimento se derreta e flua para fora dos extremos da manta quando 

se tiver passado o rolinho de silicone. 

 

Figura 13. Reparação com Revestimento Adesivo 

 

 

 

 

7.12.5.10. Passe pelo pedaço cortado da manta - 80 de reparação com a mão usando 

luvas ou ferramentas específicas como o rolo de silicone para eliminar qualquer bolha de 

ar e garantir uma boa aderência. 

7.12.5.11. Comece a passar com o rolo de silicone do centro para os extremos do reparo 

para eliminar qualquer bolha de ar, que possa ter ficado na parte reparada. Evitando 

passar o rolo de silicone pelo centro da reparação, onde o mastick foi aplicado. 
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7.12.5.12. Especial atenção deve ser dada, para evitar qualquer levantamento dos 

extremos na reparação. 

7.12.6.  Sistema de Reparações com Stick: 

7.12.6.1. Este sistema deve ser usado para reparações de danos pequenos (de 

comprimento máximo 300 mm e profundidade 1 mm) em revestimento do polietileno, que 

não se estendam até a superfície do metal. 

7.12.6.2. Será removido todo o revestimento solto na área danificada com uma faca ou 

Iixadeira elétrica. Eliminar todas as pontas, limpar a área e o revestimento adjacente para 

remover todo material estranho tais como, sujeira, oxidação, óleo, graxa e umidade. 

Figura 14. Reparação com Stick 

 

 

 

 

Será pré-aquecido o revestimento em 70 a 80° C. 

Onde será aquecido o extremo do stick (bastão) até que o mesmo se torne brilhante. 

Figura 15. Reparação com Stick 
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7.12.6.3. Será espalhado o adesivo derretido na área danificada quando o polietileno 

estiver mais consistente o adesivo derretido será espalhado com uma espátula. 

7.12.7.  Sistema de Reparação com Mantas Termocontrátil: 

7.12.7.1. Onde será removido todo o revestimento com uma lixar e espatula 

7.12.7.2. Eliminando todas as pontas vivas, limpar a área e o revestimento adjacente para 

remover todo o material estranho tais como sujeira, oxidação, óleo, graxo e umidade. 

Deve ser retirar todo revestimento seita chanfrar todos os lados do revestimento 

adjacente (máximo 15º). 

7.12.7.3. Se for observado alguma oxidação, limpar a área de aço exposta e remover todo 

material estranho, onde será preparada a superfície de acordo com o grau ST3 da norma 

SIS 055900. 

7.12.7.4. Lixar o revestimento adjacente e em todo o perímetro do revestimento da região 

do reparo, remover cuidadosamente todo resto de sujeira do material do revestimento 

e/ou partículas soltas, a limpeza final deve ser executada com panos limpos. 

7.12.7.5. Depois da limpeza se não observar oxidação, pré-aquecer o metal e o 

revestimento adjacente ao mínimo de 70ºC e máximo de 80ºC. 

7.12.7.6. Depois de pré-aquecer, aplicar a mistura de epóxi (somente no substrato) com os 

componentes A e B (estes componentes refere-se ao produto utilizado para o revestimento e 

um conjunto manta e componentes para aplicação) mesclando por aproximadamente um 

minuto e meio. 

7.12.7.7. Logo depois da aplicação da mescla de epóxi (a mescla não deve ser aplicada 

sobre a manta ou revestimento) aplicar a manta termocontrátil.8.12.7.8. Depois da 

aplicação da manta em seguida a inspeção visual e o esfriamento da reparação 

inspecionar com Holliday Detector com uma tensão de 10.000 volts (10 Kv). 

7.12.8.  Sistema de reparação de mantas termocontráteis com reparo de adesivo de 

enchimento ou com a própria manta termocontrátil: 
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7.12.8.1. Nas mantas em quais se façam às provas de aderência somente deverão ser 

reparadas com a instalação de uma nova manta termocontrátil sobre as provas de 

aderência ou com o reparo tipo recheio adesivo, conforme necessidade do reparo. 

7.12.8.2. A preparação e instalação da reparação com manta termocontrátil devem ser 

executadas com lixamento de todo o revestimento da junta, sem aplicação de mescla de 

primer epóxi sobre o revestimento ou manta. Onde deverá centralizar a nova manta acima 

das provas de aderência. 

Figura 16. Aplicação do reparo da manta 

 

 

   

 

 

 

Figura 17. Aplicação da manta 
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7.12.9.  Teste de Aderência - Mantas Termocontráteis: 

7.12.9.1. Um teste de aderência deverá ser efetuado em uma das 10 primeiras juntas 

revestidas e depois a cada 100 juntas ou 01 km. O teste deve ser realizado na manta 

principal após, pelo menos, 24 horas da aplicação. Deve ser feito um teste no substrato 

metálico e outro no substrato do revestimento original do tubo. 

7.12.9.2. A temperatura da superfície do tubo sob o revestimento deve estar entre 20 e 

250C sendo que esta temperatura deve ser medida com termômetro de contado ou a lazer 

de leitura imediata e na hora da execução do teste. 

7.12.9.3. Se as medições de temperatura na hora do teste não forem iguais ao descrito 

acima, pode-se derramar água fria ou quente, conforme a necessidade, para que se 

ajuste a temperatura correta para execução do teste. 

7.12.10. Para execução do teste de aderência proceder conforme abaixo:7.12.10.1.  Será 

feito dois cortes paralelos no sentido transversal da tubulação de 125mm e um corte na 

parte superior com largura de 25 mm de comprimento, até atingir o substrato metálico em 

um dos quadrantes superiores da tubulação; 

7.12.10.2  Será destacada do aço a parte superior dos três cortes para colocação do 

dinamômetro; 

7.12.10.3. O dinamômetro será posicionado na extremidade livre do revestimento 

destacado, a força de 4,0 kgf através da presilha de fixação; 

7.12.10.4.  Manter a força de 4,0kgf por um tempo de um minuto sempre na direção 

ortogonal do tubo; 

7.12.10.5.  O descolamento máximo não deve ser superior a 100 mm/min. 

7.12.10.6.  Se o deslocamento máximo exceder a 100 mm por minuto outros testes 

poderão ser feitos na mesma manta; 

7.12.10.7.  Se os novos testes forem satisfatórios a aplicação da manta será aprovada; 

caso contrário mais 02 mantas adjacentes terão que se fazer teste de aderência;  
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7.12.10.8.  Todos os instrumentos utilizados nas inspeções e teste, deverão estar 

calibrados/aferidos. 

7.12.11. Qualificação do Procedimento: 

7.12.11.1. A responsabilidade da qualificação do procedimento será da construtora e dos 

fornecedores das mantas respectivamente ficando a critério da CIGÁS seu 

acompanhamento através da gerenciadora e/ou supervisão. 

 

Figura 18. Teste de aderência - método com dinamômetro (vista lateral) 

 

Revestimento original     Revestimento original 
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Figura 19. Teste de aderência - método com dinamômetro (vista frontal) 

 

 

  NOTAS: 

 

1) MANTER A 

FORÇA DE 

4,0 kgf NA 

DIREÇÃO 

RADIAL 

DURANTE 60 

SEGUNDOS. 

 

   DIMENSÕES 

(MM) 

 

 

Início do 

teste 

4,0 kgf 

(NOTA 1) 

 

 

 

Final do 

teste 

 

 

7.13.  RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.13.1. Cabe a contratada executar os trabalhos contratados fazendo cumprir as 

instruções da CIGÁS. 

7.13.2. É responsabilidade da contratada planejar, fazer análise crítica do projeto, antes 

do início dos trabalhos. Quaisquer modificações que se fizerem necessárias ou 

contribuírem para a facilidade dos trabalhos, devem ser submetidos para análise e 

aprovação da GIGÁS após comentários e avaliação da fiscalizadora e/ou gerenciadora. 

7.13.3. É responsabilidade da contratada buscar junto às prefeituras e concessionárias, 

as informações de cadastros de utilidades existentes e conhecer as normas municipais 
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que regem a utilização e sinalização de vias públicas para a implantação de tubulação de 

gás. 

7.13.4. É de responsabilidade da contratada, o levantamento e registro de toda e qualquer 

interferência, não cabendo à mesma nenhuma reivindicação junto à CIGÁS em caso de 

interferência encontrada na execução dos serviços. 

7.13.5 Cabe à supervisão e/ou fiscalizadora aprovar e fiscalizar o cumprimento das 

normas e diretrizes. 

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; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 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;  

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 
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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; 

 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.  
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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; 

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 

Relatório de Revestimento de Juntas. 

10.  ANEXOS 

Não aplicável. 

 


