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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 dos serviços de recebimento, 

condicionamento, armazenamento e controle dos acessórios aplicáveis na construção 

de tubulações de polietileno para distribuição de gás natural. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 ABNT NBR-14461 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Instalação em obra por 

método destrutivo (vala a céu aberto). 

2.2 ABNT NBR-14462 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas - Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos 

2.3 ABNT NBR-14463 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas - Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Requisitos  

2.4 ABNT NBR-14464 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda de 

topo 

2.5 ABNT NBR-14465 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas - Tubos e Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda por 

eletrofusão 

2.6 ABNT NBR-14468 – Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Verificação da 

resistência à pressão hidrostática 

2.7 ABNT NBR-14469 – Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Determinação das 

dimensões 

2.8 ABNT NBR-14472 - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Qualificação 

de soldador. 
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2.9 ABNT NBR-14472 - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Reparo ou 

acoplamento de novo trecho à rede em carga, com utilização do Processo de 

esmagamento (pinçamento). 

2.10 ABNT NBR-12712 - Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível 

3. ABRANGÊNCIA 

Proteção mecânica do cabo de fibra óptica o qual será utilizado para interligação de 

novos clientes ao sistema supervisório da CIGÁS. 

4. DEFINIÇÕES 

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

empreendimento. 

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

construtora. 

4.3 Fiscalizadora/Gerenciadora – Empresa selecionada pela CIGÁS para gerenciar e 

fiscalizar os serviços da contratada construtora na implantação do empreendimento. 

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

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

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

inspeção independente de materiais visando assegurar a qualidade no processo de 

fornecimento de material. 

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

data e proveniente de um mesmo fabricante. 

4.7 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. 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.07 
REV.  

3 
TÍTULO:  

RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO E 
ACESSÓRIOS DE POLIETILENO PE 80 E PE 100 

FOLHA: 

5 de 24 
GERÊNCIA: 

GETEC 
EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original 

ou salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

 

4.8 Inspeção de recebimento – Exame realizado no canteiro de obras, segundo 

amostragem pré-estabelecida em especificação técnica, onde são verificadas apenas as 

características consideradas como as mais importantes para o material inspecionado. 

4.9 Gasoduto – Termo genérico utilizado para definir tubulação de transferência de gás 

qualquer que seja a utilidade: Transmissão, distribuição ou ramal. 

4.10 Tubo de polietileno PE 80 e PE 100 – Tubo fabricado com composto de polietileno 

PE 80 ou PE 100, respectivamente. 

4.11 Relação diâmetro espessura (SDR) – Razão entre o diâmetro externo nominal do 

tubo (De) e a sua espessura mínima de parede. 

𝐒𝐃𝐑 =
𝐃𝐞
𝐄

 

4.12 Ovalização da conexão – Diferença entre o maior valor e o menor diâmetro interno 

de uma seção no caso das conexões eletro-fundido ou diferença entre o maior e o menor 

diâmetro externo de uma mesma seção nos casos das conexões tipo ponta. 

4.13 Ovalização do Tubo – Diferença entre os valores máximos e mínimos do diâmetro 

externo do tubo arredondado para 0,1 mm mais próximo. 

4.14 Espessura mínima de parede (e) – Menor espessura no perímetro de qualquer 

seção do tubo equivalente. 

4.15 Espessura da parede na área de soldagem – Menor espessura no perímetro de 

qualquer seção pertencente à área de soldagem da conexão. 

4.16 Conexão tipo “ponta” – Conexão de polietileno cujas dimensões, na região de 

soldagem, correspondem às dimensões do tubo equivalente. 

4.17 Soquete – Resistência elétrica que tem finalidade de gerar calor, a fim de possibilitar 

a soldagem das peças. 

4.18 Tê de serviço – Conexão para execução de derivação, que contém ferramenta de 

corte capaz de puncionar tubulações de PE 80 e PE 100 que estejam em operação. 
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5. CARGOS ENVOLVIDOS 

Supervisor de Qualidade 

Analista de Automação 

Supervisor de Projetos 

Supervisor de Obras 

Inspetor de Dutos 

Fiscal de Obra 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Toda a logística de transporte, recebimento e aplicação dos acessórios de polietileno 

fica a cargo da empresa contratada, sendo que a CIGÁS fiscaliza essas atividades. 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. Requisitos de Segurança e Meio Ambiente e Saúde – SMS 

Além dos requisitos de segurança, meio ambiente e saúde, estabelecidos no 

procedimento (PROCIG.SMS.04) contratual e dos requisitos específicos definidos nos 

demais itens desta instrução, caberá a contratada cumprir ainda: 

7.1.1. Todo o pessoal da contratada envolvido nos trabalhos deve ser treinado nos 

procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento na área 

de SMS. 

7.1.2. Sinalizar e isolar a área de movimentação de cargas com guindaste, 

carregadeiras, empilhadeiras, caminhões, etc. 

7.1.3. Os veículos e equipamentos utilizados na movimentação de materiais devem 

possuir sinalizadores sonoros de marcha ré. 

7.1.4. Durante os serviços os funcionários deverão estar munidos dos EPIs necessários, 

aplicáveis, de acordo com o procedimento de segurança e saúde PROCIG.SMS.04. 
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7.1.5. Manter nas frentes de trabalho pessoal treinado, dispondo de meios rápidos e 

eficazes de comunicação e transporte em caso de emergências. 

7.1.6. Manter as vias de escape desobstruídas e, se necessário, dotadas de iluminação. 

7.1.7. Os trabalhadores em geral devem ser orientados a manter um procedimento 

respeitoso em relação à comunidade local. 

7.1.8. Deve ser rigorosamente observado a limpeza dos pátios de armazenagem 

evitando que materiais plásticos e resíduos fiquem espalhados pelo local. Estes materiais 

quando não forem mais utilizados, devem ser recolhidos e transferidos para áreas 

autorizadas. 

7.1.9. O não cumprimento das normas aqui estabelecidas implicará na paralisação 

imediata dos serviços correspondentes. 

7.1.10. Prevenção contra incêndio e combate ao fogo em área de estocagem: 

a) As pilhas de tubos estocados devem ser separadas pela maior distância possível para 

permitir acesso adequado no caso de incêndio e evitar a disseminação do fogo. 

b) Os locais de estocagem devem ser mantidos livres de lixo, capim, ervas daninhas, 

etc., que no verão podem se tornar ressecados e agirem como focos de incêndio. 

c) Devem ser feitas canaletas de captação na área de armazenagem e providenciadas 

paredes contra fogo portáteis para conter um incêndio ou o polietileno fundido resultante 

de um. 

d) No combate a incêndio em polietileno é recomendado a utilização de extintores de pó 

seco, por serem considerados mais eficientes neste caso. Contudo pode ser utilizado de 

outro tipo. 

e) Deve-se dispor de suprimento de água adequado para os fins de combate a incêndio 

no local de estocagem de tubos e outros materiais de polietileno. 

f) Na ocorrência de incêndio, o polietileno queima imediatamente e existindo ar 

suficiente para sua queima completa, os produtos de combustão principais (dióxido de 

carbono e água) não são tóxicos; a sua queima pode ser acompanhada de gotas 

incandescentes de polímero. 
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g) No caso da inexistência de ar suficiente, são produzidas fumaças tóxicas (monóxido 

de carbono), junto com pequenas quantidades de fumaças irritantes e fuligem. 

7.2. Requisitos gerais 

7.2.1. Todos os materiais e equipamentos devem ser inspecionados por ocasião do 

recebimento e antes de sua aplicação na montagem. A CIGÁS também poderá solicitar a 

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

durante qualquer etapa da fabricação e do fornecimento dos materiais. A inspeção de 

recebimento de materiais consiste em verificar sua adequação às especificações de 

projeto em conformidade com a documentação de compra e especificações técnicas 

aplicáveis. Poderá a fiscalizadora 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. 

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

independente, durante a fabricação dos materiais. 

7.2.3. Para a realização da inspeção o Inspetor da contratada deve ter em mãos os 

seguintes documentos: 

a) Procedimento de Recebimento aprovado pela CIGÁS; 

b) Lista de materiais (especificação do projeto); 

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

7.2.4. Os materiais recebidos devem ser inspecionados quanto aos seguintes aspectos: 

7.2.4.1. Quantitativo 

Deve ser conferida a quantidade recebida em conformidade aos documentos de 

remessa e transporte: Nota Fiscal, Romaneio, etc. e conforme lista de materiais. 

7.2.4.2. Visual 

A inspeção visual de recebimento se aplica a 100% dos itens recebidos. Deve ser 

verificado o estado geral da superfície quanto a amassamento, corrosão, rebarbas, 

mossas, entalhes, perfurações, defeitos de extrusão. Verificar também a embalagens 
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e acondicionamento. 

7.2.4.3. Identificação 

Todos os materiais recebidos devem estar identificados de acordo com a especificação 

de projeto e normas aplicáveis, conforme descrito no item 7.3 desta instrução. A 

identificação deverá permitir a rastreabilidade do componente até o respectivo 

certificado de qualidade do material e deverá ser mantida até a aplicação do material. 

7.2.4.4. Certificado de Qualidade 

Os valores dos Certificados de Qualidade emitidos pelos fabricantes deverão ser 

confrontados com os valores requeridos pelas normas aplicáveis. 

7.2.4.5. Dimensional 

7.2.4.5.1. 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 7.3 desta instrução. Aplicar índice de inspeção 

de 100% quando não indicado nos requisitos específicos. 

7.2.4.5.2. Todos os materiais recebidos e armazenados devem estar devidamente 

identificados quanto às suas características físicas, especificações e “status” de 

recebimento (aprovado; reprovado; não conforme; aguardando inspeção), de maneira a 

facilitar a utilização. 

7.2.4.5.3. A identificação dos materiais poderá ser através de etiquetas (materiais de 

pequeno porte armazenados em áreas cobertas), pintura diretamente no componente ou 

placas identificadora de lotes (válvulas, conexões, tubos, etc.). 

7.2.4.5.4. Tanto no almoxarifado coberto como na área externa de estocagem de 

materiais, será designada uma área de segregação dos itens não conformes. Os materiais 

estocados nestas áreas devem ter identificação específica indicando sua condição de “não 

conforme”. 

7.3. Requisitos específicos 

7.3.1. Inspeção de recebimento de tubos e bobinas 

7.3.1.1. Identificação 

É verificada a identificação dos tubos que devem conter as seguintes informações: 
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a) Atendimento à Norma API 5L – 45ª edição, de julho de 2013, constando no documento 

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

que os resultados foram considerados satisfatórios. 

b) Os laudo 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;  

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) rastreáveis 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;  

7.3.1.2. Dimensional 

7.3.1.2.1. Quando os tubos fornecidos pela CIGÁS originarem do estoque da CIGÁS 

caberá à contratada efetuar a inspeção em 20% (vinte por cento) dos tubos recebidos. 

7.3.1.2.2. Quando os tubos fornecidos originarem diretamente do fabricante, a 

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

dimensional por amostragem cujo alcance da amostra a ser inspecionada deverá ser de 

20 % (vinte por cento) da quantidade total do lote recebido. A inspeção deve ser conforme 
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o procedimento abaixo e os parâmetros de aceitação devem ser conforme norma de 

fabricação do tubo. 

7.3.1.2.3. A inspeção de recebimento no que tange a 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 

 

7.3.1.2.4. Quando os tubos deste lote apresentar qualquer tipo de danos, 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 fica a critério do 

Controle de Qualidade da CIGÁS definir este parâmetro após sua avaliação. 

7.3.1.2.5. Ocorrendo a existência de defeitos nesta segunda inspeção dos tubos 

enviados para reparo a amostragem e o ensaio deverá ser estendido para 100% (cem por 

cento) do lote, se houver recorrência, o corpo técnico da Engenharia da CIGÁS emitirá 

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

garantia do processo, junto ao seu fornecedor  

7.3.1.2.6. 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 e plano 

de inspeção e teste determinado pelo Controle de Qualidade da CIGÁS. 
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7.3.1.2.7. 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, informando se 

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.  

7.3.1.3. Revestimento 

7.3.1.3.1. No ato do recebimento deverá ser verificada a integridade do revestimento 

tubo a 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.  

7.3.1.3.2. Caberá a contratada a responsabilidade de recuperação, à suas custas, 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). 

7.3.1.3.3. 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 
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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 do estoque da CIGÁS, caberá ao Controle de Qualidade 

da CIGÁS determinar o percentual de inspeção requerido para acompanhamento por 

parte da FISCALIZADORA. 

7.3.1.4. Armazenamento 

7.3.1.4.1. 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. 

7.3.1.4.2. O manuseio de tubos na pilha deve ser feito com o auxílio de cunhas de 

segurança móveis. 

7.3.1.4.3. 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 1% (um por cento) para o escoamento de água da chuva. 

7.3.1.4.4. 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 x 15 cm. 

7.3.1.4.5. 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. 

7.3.1.4.6. O empilhamento dos tubos deverá atender aos seguintes critérios da 

Instrução ITCIG.GET.12. 

7.3.1.4.7. 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. 

7.3.1.4.8. O número de camadas das pilhas deverá se limitar a altura máxima de 2,3 

metros acima dos apoios inferiores. 
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7.3.1.4.9. 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. 

7.3.1.4.10. 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. 

7.3.1.4.11. O comprimento dos cabos ou correntes deverão ser de maneira a permitir um 

ângulo máximo de 90 graus entre as pernas. 

7.3.1.4.12. 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. 

7.3.1.4.13. O terreno deve ser preparado com caimento mínimo de 0,5%, direcionando 

as águas pluviais para o sistema de drenagem. 

7.3.1.4.14. 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. 

7.3.1.4.15. Dentro dos tubos ou sobre as pilhas não é permitido o armazenamento de 

nenhum material. 

7.3.1.4.16. A superfície externa dos tubos deve ser protegida contra a corrosão 

atendendo as seguintes condições: 

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

à base de resina vinifica; 

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; 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.07 
REV.  

3 
TÍTULO:  

RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO E 
ACESSÓRIOS DE POLIETILENO PE 80 E PE 100 

FOLHA: 

15 de 24 
GERÊNCIA: 

GETEC 
EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original 

ou salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

 

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. Visual 

As conexões devem ser fabricadas com composto de polietileno PE 80 e PE 100, por 

processo que assegure obtenção do produto conforme as exigências da ABNT NBR 

14463. O composto de polietileno deve ser de cor amarela ou preta. Todas as conexões 

devem apresentar uma coloração uniforme e constante, e serem livres de corpos 

estranhos, bolhas, rachaduras ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade 

do material e/ou do processo de fabricação. 

7.3.2.2. Identificação 

Deve ser verificada a identificação das conexões, que devem possuir etiquetas, com 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. 

7.3.2.3. Dimensional 

7.3.2.3.1. Deve ser feita inspeção dimensional conforme descrito abaixo, em 20% (vinte 

por cento) das peças recebidas. Os parâmetros de aceitação devem ser conforme descrito 

abaixo. 

Verificação Equipamento/Instrumentos Método 

Diâmetro externo Trena ou Paquímetro 
Efetuar duas medidas 

defasadas de 180° 

Ovalização. Trena ou Paquímetro 
Efetuar medidas 

defasadas de 180° 

Distância 
centro/face. 

Trena, Esquadro, Régua, 
Bancada 

Duas medidas 
defasadas de 90° 

Espessura Trena ou Paquímetro 
Duas medidas 

defasadas de 90° 

Extremidades Trena, Paquímetro, Duas medidas 
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Transferidor de Grau defasadas de 90° 

 

7.3.2.3.2. Em todos os tipos de conexões, a espessura da parede em qualquer região 

deve ser no mínimo igual à espessura mínima da parede do tubo equivalente. 

7.3.2.3.3. As mudanças de espessura de parede devem ser graduais, a fim de se evitar 

concentrações de tensões. 

7.3.2.3.4. As dimensões e os principais símbolos das conexões soldadas através de 

eletrofusão são mostrados na Figura 1. 

7.3.2.3.5. As dimensões das conexões soldadas por eletrofusão devem atender os 

valores da Tabela 4. 

7.3.2.3.6. Para as conexões soldadas por eletrofusão, L2 deve ser maior ou igual a 5 

mm. 

7.3.2.3.7. Nas conexões soldadas por eletrofusão, D2 deve ser maior ou igual ao 

diâmetro externo nominal menos duas vezes a espessura mínima de parede do tubo 

equivalente. 

7.3.2.3.8. As conexões soldadas por eletrofusão não devem apresentar ovalização 

superior a 0,015 DE. 

7.3.2.3.9. Demais dimensões devem constar nos catálogos técnicos dos fabricantes. 

 

Figura 1 – Conexão soldada através de eletrofusão 

Onde: 

L1 é igual ao comprimento de penetração do tubo no interior da conexão; 
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L2 é igual ao comprimento nominal da área de soldagem; 

L3 é igual ao comprimento nominal de “não aquecimento” na extremidade da conexão, 

isto é, a distância entre a extremidade da conexão e o início das áreas de soldagem; 

D1 é igual ao diâmetro interno médio na área de soldagem, isto é, diâmetro interno 

médio medido em um plano paralelo ao da extremidade da conexão à distância de 

(L3+L2/2). 

D2 é igual ao menor diâmetro interno que permite o escoamento do fluido através da 

conexão; 

e é igual a espessura do tubo equivalente; 

E é igual à espessura da parede em qualquer ponto da conexão. Deve ser maior ou 

igual a “e” em qualquer ponto da conexão localizado a uma distância mínima de (2 

L1/3). As mudanças na espessura da parede da conexão devem ser graduais, a fim de 

minimizar as concentrações de tensões. 

Tabela 4 - Dimensões das conexões soldadas através de eletrofusão. 
Dimensões em mm 

Diâmetro externo 
nominal 

DE 

D1 L2 L1 

Mínimo Mínimo Mínimo máximo 

20 20,1 10 20 41 

25 25,1 10 20 41 

32 32,1 10 20 44 

40 40,1 10 20 49 

63 63,2 11 23 63 

90 90,2 13 28 79 

110 110,3 14 33 84 

125 125,3 16 35 87 

160 160,4 20 42 98 

180 180,4 21 46 105 

200 200,4 24 51 111 

225 225,4 26 55 120 

250 250,5 33 73 129 

280 280,6 35 81 139 

315 315,7 39 89 150 

 

7.3.2.4. Tê de Serviço 

7.3.2.4.1. Os principais símbolos dos tês de serviço estão mostrados na Figura 2 
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7.3.2.4.2. As saídas dos tês de serviços devem ser do tipo “ponta” conforme Figura 3. 

7.3.2.4.3. As dimensões e os principais símbolos das conexões “ponta” estão mostradas 

na Figura 4. 

7.3.2.4.4. As dimensões das conexões tipo “ponta” devem respeitar os valores da 

Tabela 4. 

7.3.2.4.5. As outras dimensões devem constar no catálogo técnico do fabricante. 

 

Figura 3 - Tê de serviço 
 
Onde: 

de é igual ao diâmetro externo da saída da conexão, isto é, o diâmetro externo do tubo 

equivalente; 

D é igual ao diâmetro do tê de serviço, equivalente ao diâmetro externo do tubo; 

h é igual à altura de serviço do tubo, isto é, a distância entre os eixos do tubo principal 

e o de serviço; 

L é igual à profundidade do tê de serviço, isto é, a distância entre o eixo do tubo e a 

extremidade do ramal. 
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Figura 4 – Conexão tipo “ponta” 
 
Onde: 

L1 é igual ao comprimento necessário para que haja uma boa soldagem da conexão. 

L2 é igual ao comprimento tubular da conexão que permita: O uso de braçadeira 

quando for utilizada solda de topo ou a soldagem com conexões eletrofundidas; 

D1 é igual ao diâmetro externo da extremidade que será soldada, medido em qualquer 

plano paralelo e a distância máxima L2 da extremidade; 

D2 é igual ao diâmetro externo do corpo da conexão; 

D3 é igual ao diâmetro interno que permite o escoamento do fluido pela conexão; 

Ec é igual à espessura da parede do corpo da conexão; 

Es é igual à espessura da parede na área de soldagem. 

Tabela 5 – Dimensões das conexões tipo “ponta” 

dimensões em milímetros 

Diâmetro 
externo nominal 

DE 

D1 
Min 

Tolerância Ovalização 
D3 
Min 

L1 
Min 

L2 
Min 

20 20 + 0,3 0,3 13 25 41 

25 25 + 0,3 0,4 18 25 41 

32 32 + 0,3 0,5 25 25 44 

40 40 + 0,4 0,6 31 25 49 

63 63 + 0,4 0,9 49 25 63 

90 90 + 0,6 1,4 71 28 79 

110 110 + 0,7 1,7 87 31 83 

125 125 +0,8 1,9 99 35 87 

160 160 + 1,0 2,4 127 42 98 

180 180 + 1,2 2,7 143 46 105 
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200 200 + 1,2 3,0 159 51 110 

225 225 + 1,4 3,4 179 55 120 

250 250 + 1,5 3,8 199 60 130 

280 280 + 1,6 4,2 223 75 150 

315 315 + 1,9 4,8 251 75 150 

 

7.3.2.5. Armazenamento 

7.3.2.5.1. Os tubos e bobinas destinados à aplicação em uma determinada obra devem 

ser armazenados em áreas cobertas e ventilados protegidos da ação da umidade, sol e 

chuva. O local deve ser plano, limpo, livre de pedras ou objetos salientes. 

7.3.2.5.2. Não é permitido estocar tubos diretamente sobre o solo. Os tubos devem ser 

estocados sobre paletes, suportes de vigas de madeira, ou tablados de madeira. 

7.3.2.5.3. Os tubos com flange ou conexão nas extremidades devem ser estocados de 

forma que a conexão ou flange não apoie nos tubos inferiores. 

7.3.2.5.4. As conexões devem ser estocadas em suas embalagens originais, de 

preferência em prateleiras. 

7.3.2.5.5. Se houver necessidade de armazenamento das peças em local descoberto 

deve-se protegê-las de modo que não recebam a incidência direta dos raios solares. 

7.3.2.5.6. Devem-se tomar os devidos cuidados para que a proteção utilizada não 

implique em calor excessivo que possa afetar as peças. Além disso, o tempo total de 

exposição deve ser inferior ao necessário para absorção de 3,5 GJ/m².  

7.3.2.5.7. Tubos e conexões devem ser estocados em pilhas de altura máxima 1,8 m ou 

12 camadas (o que for menor). 

7.3.2.5.8. No caso de estocagem de tubos em prateleiras, os tubos devem ser 

escorados lateralmente de metro em metro. 

7.3.2.5.9. Deve-se tomar cuidado ao se desenrolar a bobina para que o tubo não sofra 

nenhum dano. Pelo menos duas pessoas devem estar presentes para realização deste 

serviço, devido ao grande risco de acidentes, a não ser que utilize dispositivo 

(desbobinadeira) projetado para conter a expansão da bobina quando esta for 

desamarrada. Para tubos com DE maior ou igual a 63 mm, é obrigatório o uso de 

desbobinadeira. 
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7.3.2.5.10. A bobina somente deve ser desamarrada imediatamente antes de ser 

utilizada. 

7.3.2.5.11. As bobinas devem possuir amarras externas e intermediárias independentes. 

Quando o tubo for separado da bobina devem-se soltar as amarras, sucessivamente, a 

partir da face externa da bobina. Devem-se soltar somente as amarras que liberem o 

comprimento de tubo requerido. A parte do tubo que permanece preso à bobina deve ser 

novamente protegida. 

7.3.2.6. Transporte de Produtos  

7.3.2.6.1. Os veículos que transportam tubos e conexões de polietileno PE80 e PE100 

devem estar livres de objetos que possam danificar as peças. 

7.3.2.6.2. No manuseio dos tubos e conexões devem ser utilizados cintas, cordas, 

paletes de madeira e outros materiais que não danifiquem o material a ser transportado. 

7.3.2.6.3. Durante o transporte os tubos fornecidos em barras devem ser 

acondicionados em quadros de madeira, para que não haja a flexão excessiva das barras. 

O espaçamento entre os quadros e as quantidades de camadas de tubos a serem 

transportados por embalagem devem estar conforme a Tabela 6. 

Tabela 6 – Espaçamento entre quadros de madeira e número máximo de 

camadas por embalagem dos tubos em barra 

Diâmetro externo 
nominal  

DE 

Número máximo de 
camadas por 
embalagem 

Espaçamento entre os 
quadros de madeira 

m 

125 12 1,20 

160 8 1,20 

180 8 1,50 

200 8 1,50 

225 8 1,50 

250 8 1,50 

280 8 1,50 

315 8 1,50 

 

7.3.2.6.4. Não deve ser colocado nenhum tipo de material sobre os tubos e conexões. 
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7.3.2.6.5. Para prender e carregar os tubos devem ser utilizados somente cintas e 

cordas; não é permitido o uso de correntes e cabos de aço. 

7.3.2.6.6. As bobinas devem ser transportadas horizontalmente, preferencialmente em 

caminhões tipo baú e presas de forma a se evitar o deslocamento da carga. 

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 

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 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 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, contendo 

não conformidades, ações corretivas e relatório fotográfico, necessários durante a 

execução dos serviços. 
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7.4.6. Cabe à fiscalizadora e/ou gerenciadora, fiscalizar o cumprimento das normas e 

instruções. 

8. REQUISITOS DE SMS 

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

na NORCIG.SMS.05_Levantamento de Aspectos e impactos Ambientais - LAIA.  

8.2 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. 

8.3 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) a GQSMS, 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; 

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

Acidentes, Incidentes e Desvios.  

8.4.1 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. 

8.5 Atender os requisitos do PLCIG.SMS.01_ Plano de Gerenciamento de Resíduos 

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

todos os resíduos gerados; 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 
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documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, 

estaduais e federais aplicáveis a Companhia. 

9. REGISTROS 

Relatório de recebimento de acessórios de tubulação, que deve conter os seguintes 

itens: 

a) Objetivo; 

b) Documentos de referência; 

c) Condições gerais do fornecimento; 

d) Não Conformidades; 

e) Ações Corretivas; 

f) Relatório fotográfico (em anexo); 

g) Notas Fiscais emitidas para o fornecimento (em anexo). 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 


