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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 soldagem em aço carbono para a instalação de 

tubulações de distribuição de gás natural. Esta instrução define condições gerais de 

soldagem, aplicada aos diversos processos de soldagem. As condições específicas de 

execução da soldagem devem ser definidas nas Especificações de Procedimento de 

Soldagem (EPS) e procedimentos executivos específicos aplicados. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. API 1104 – Standard for Welding Pipe Line and Related Facilities. 

2.2. API 5L – Specification for Line Pipe.  

2.3. ANSI B31.8 – Gás Transmission and Distribution Piping System. 

2.4. AWS A5.1 – Specification for Carbon Steel Covered Arc Welding Electrodes. 

2.5. AWS A5.5 – Specification for Low Alloy Steel Covered Arc Welding Electrodes. 

2.6. AWS A5.18 – Specification for Carbon Steel Filler Metals for Gas Metal Arc Welding 

Electrodes. 

2.7. AWS A5.23 – Spec.for Low Alloy Steel Electrode and Fluxes for Submerged Arc 

Welding. 

2.8. ASME SEC. IX – Boiler & Pressure Vessel Code 

2.9. NR 18 - Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. 

2.10. ABNT NBR 9061/85 – Segurança de Escavação a Céu Aberto 

2.11. ABNT NBR 15280 – Dutos Terrestres 

2.12. PROCIG.SMS.04 – Procedimento de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para 

contratos (construção e montagem / manutenção) 
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2.13. ITCIG.ENG.21 – Identificação e Sinalização de Obras. 

2.14. NA-001 – ABENDE 

3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução será aplicada em campo, para a execução dos serviços de soldagem em aço 

carbono para a instalação de tubulações de distribuição de gás natural. 

4. DEFINIÇÕES 

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

empreendimento.  

4.2 Colunas – Conjunto de dois ou mais tubos soldados circunferencialmente entre si. 

4.3 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. 

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

e Contratos n.º 8.666/93) para a construção e montagem do empreendimento.  

4.5 E.N.D. – Ensaio Não Destrutivo.  

4.6 EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem. 

4.7 Fiscalizadora/Gerenciadora – Empresa vencedora do certame licitatório da CIGÁS, 

para gerenciar e fiscalizar os serviços da Construtora na implantação do empreendimento.  

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

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

4.9 GLP – Gás Liquefeito de Petróleo. 

4.10 IEIS – Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem.  
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4.11 Inspeção de recebimento – Exame feito no canteiro de obras, segundo amostragem 

pré-estabelecida, onde são verificadas as características tidas como mais importantes para o 

material inspecionado.  

4.12 Lote (para amostragem) – número total de soldas executadas em uma mesma data 

e/ou pelos mesmos soldadores.  

4.13 Niples – Qualquer segmento de tubo com comprimento menor que o comprimento 

padrão dos tubos utilizados na obra. 

4.14 PIG – Equipamento Utilizado para Limpeza do Duto. 

4.15 RQPS – Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem. Documento, 

registrando os parâmetros da operação de soldagem da peça de teste e os resultados de 

ensaios de qualificação. 

4.16 Spool – Subconjunto pré-fabricado de uma linha, formado pelo menos por uma 

conexão em niple, ou duas conexões. 

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

construtora. 

4.18 US – Equipamento utilizado para Inspeção em soldas nos dutos. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Supervisor de Qualidade.  

5.2. Supervisor de Obras 

5.3. Inspetor de Soldagem N1/N2 

5.4. Encarregado de montagem mecânica 

5.5. Soldador  

5.6. Operador 

5.7. Acopladores 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.11 
REV.  

03 
TÍTULO:  

SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO 

FOLHA: 

6 de 27 
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”. 

5.8. Ajudantes 

5.9. Lixadores 

5.10. Revestidores 

5.11. Fiscal de obra 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. EPIs 

6.2. Máquina de solda 

6.3. Lixadeira 

6.4. Acopladeira 

6.5. Disco de corte 

6.6. Disco de desbaste 

6.7. Escova rotativa 

6.9. Eletrodos /vareta de solda. 

6.10. Rolo de Pintura  

6.11. Trincha 

6.12. Solventes 

7. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

7.1 Cabe a contratada prover os recursos, executar, inspecionar, controlar e reportar a 

soldagem dos tubos e seus acessórios, necessários a construção do empreendimento 

contratado. Todos os serviços de soldagem executados devem atender aos requisitos 

técnicos de segurança e meio ambiente definidos nesta instrução de trabalho e documentos 

complementares referenciados. 

7.1.1 Cabe a Fiscalização da Cigás, fiscalizadora e/ou gerenciadora fiscalizar o cumprimento 

das normas e diretrizes técnicas requeridas a aplicabilidade deste procedimento. 
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7.2. REQUISITOS GERAIS 

Seguir as diretrizes estabelecidas nas ABNT 9061/85 e ABNT NBR-15280 e também nos 

documentos referencias citados acima. 

7.2.1. Toda a solda executada na obra deve atender aos requisitos prescritos nas normas, 

procedimentos e especificações de procedimentos de soldagem (EPS) aplicáveis e 

utilizando profissionais qualificados, soldadores ou operadores. 

7.2.2. O pessoal envolvido na execução da soldagem deve dispor de toda a documentação 

técnica especifica necessária, em suas últimas revisões. 

7.2.3. Todo inspetor de solda N1 deverá ter um RQPS – Registro de Qualificação de 

Procedimento de Soldagem onde os resultados dos ensaios de qualificação deverão ser 

aprovados pelo Inspetor de Solda nível 2 da obra. 

7.2.4. Os soldadores deverão ser qualificados na obra e com prévia comunicação a 

Fiscalização da CIGÁS para acompanhamento dos testes de qualificação. 

7.2.5. Os equipamentos de soldagem utilizados devem ser adequados quanto à capacidade 

e condições de uso, além de certificado pelo Inspetor responsável. 

7.2.6. Tenazes (porta-eletrodo) e cabos devem estar em boas condições e devidamente 

isolados. 

7.2.7. A intensidade da corrente de soldagem utilizada deve atender aos requisitos da EPS e 

é verificado por “spot” com alicate volt-amperímetro calibrado. 

7.2.8. Os dispositivos de aterramento devem ser confeccionados com material compatível ao 

material do tubo e o contato só é feito sobre o cordão de solda circunferencial, na geratriz 

superior, ou na face do chanfro. 

7.2.9. Os chanfros das juntas devem ser preparados de acordo com a EPS aplicável. 

7.2.10. Na preparação da junta deve ser utilizado processo mecânico ou máquina de oxi-

corte. A ajustagem do tubo, quando necessária, deve ser por meio de marreta revestida com 

bronze. O desalinhamento máximo permitido é de 20% (vinte por cento) da espessura do 

tubo, limitado a 1,6mm. 
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7.2.11. Os biseis das peças a serem soldadas devem ser preparados com esmerilhadeira ao 

metal brilhante, e se apresentam isentos de óleo, graxa, oxidação, tintas e fuligem de pré-

aquecimento numa faixa de no mínimo de 20mm de cada lado das bordas interna e externa 

que são limpas com escovas rotativas, a 50mm da parte externa e interna da extremidade 

do tubulação. 

7.2.12. Antes do acoplamento dos tubos deve ser feita a inspeção e limpeza interna e 

externa nos mesmos, são verificados oxidação nas extremidades, defeitos de laminação, 

mossas e presença de detritos que possam prejudicar a soldagem e a passagem dos "Pig's" 

de limpeza e detecção de amassamento. Não são permitidos amassamentos e entalhes no 

bisel com mais de 2mm de profundidade. Os tubos devem ser acoplados obedecendo à 

defasagem de solda definida pelo projeto de tal maneira que não haja coincidência de soldas 

longitudinais de dois tubos consecutivos. A defasagem mínima entre as soldas longitudinais 

deve ser de 50mm, medidos no perímetro da circunferência do tubo. 

7.2.13. O acoplamento das juntas de topo, na linha, deve ser feito por acopladeira interna 

pneumática ou externa mecânica ou hidráulica. 

7.2.14. O acoplamento das juntas na pré-fabricação, conexões, válvulas e demais 

acessórios, pode ser através de pontos de solda. 

7.2.15. A soldagem não deve ser executada quando a superfície do tubo numa faixa de 

150mm centrada na junta a ser soldada estiver úmida. Se houver umidade, a junta deve ser 

aquecida, conforme procedimento ou com base na IEIS, com uso de maçarico de GLP, com 

chama não concentrada (chuveiro) com limite de 50ºC 

7.2.16. A soldagem não pode ser executada sob chuva, vento, poeira a menos que a junta 

esteja protegida. 

7.2.17. A limpeza das soldas entre passes e do acabamento da solda deve ser feita com 

escova de aço rotativa, exceto que o primeiro passe, quando executado com processo de 

eletrodo revestido, deve ser limpo com disco abrasivo até a completa remoção da escória e 

defeitos de soldagem. 
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7.2.18. O aproveitamento de sobras de tubos é permitido desde que estejam em bom estado 

e devidamente identificadas. O comprimento mínimo dos niples deve ser de 500 

(quinhentos)mm para gasodutos em geral e de 100 (cem)mm para spools. 

7.2.19. Durante a execução da soldagem, defeitos visíveis devem ser removidos tais como: 

escórias, poros e mordeduras. Não é permitida a correção de qualquer descontinuidade ou 

defeito através do enchimento com solda no metal de base. 

7.2.20. Os passes de solda devem ser iniciados fora dos locais de início dos passes 

anteriores, sobrepondo o final do passe anterior. 

7.2.21. O reforço do cordão de solda longitudinal deve ser rebaixado na região do 

cruzamento com junta circunferencial. 

7.2.22. O intervalo máximo de tempo entre o final do passe de raiz e o início do segundo 

passe (hot-pass) assim como para os demais passes, deve ser de acordo com o 

especificado na EPS. 

7.2.23. Os acopladores internos, não devem ser removidos antes da conclusão do primeiro 

passe.  A acopladeira externa só deve ser removida após a execução de no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) do primeiro passe, estando à coluna imóvel e com os pontos 

uniformemente espaçados. A coluna só deve ser movimentada após a execução do primeiro 

passe, antes do lixamento deste, ou após conclusão do segundo passe. 

7.2.24. Deve ser observada também a técnica de acoplamento prevista na EPS aplicável. 

7.2.25. No caso de tubos concretados ou colunas submetidas à tensão durante a soldagem, 

a movimentação só deve ser feita após o segundo passe. 

7.2.26. Após a soldagem das colunas, suas extremidades devem ser tamponadas. Os 

tampões devem ser fixados por pressão ou outro meio, não sendo permitida a utilização de 

pontos de solda para fixação dos mesmos. 

7.2.27. As juntas soldadas devem ser identificadas conforme definido no item 8.3.2.  

7.2.28. Deve ser emitido um relatório de inspeção de soldagem, diariamente, para todos os 

trechos em execução, contendo no mínimo, as seguintes informações: 
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a) Identificação da linha ou ramal; 

b) Estaca / Km; 

c) Identificação da junta; 

d) Identificação dos soldadores (sinetes), vinculados ao lado e passe de solda executado 

(direito ou esquerdo); 

e) Especificação dos materiais aplicados (conforme RIR); 

f) Identificação dos componentes empregados (rastreabilidade); 

g) Diâmetros; 

h) Espessuras; 

i) Documentação de soldagem utilizado (EPS, IEIS, Procedimento Executivo); 

j) Identificação do Inspetor; 

k) Data da execução da solda; 

l) Especificação do END realizado; 

m) Laudo. 

 

7.2.29. Os registros são arquivados pelo Controle da Qualidade durante a execução da obra. 

Após a conclusão das atividades e devidos controles,  estes registros passam a ser parte 

integrante da documentação da obra (Data Book). 

7.2.30. A contratada deverá apresentar para aprovação da Fiscalização  da Cigás, após 

avaliação e comentários da contratada, todos os procedimentos de inspeção (Exemplo: 

visual de soldagem, liquido penetrante, ultrassom, RX ou gamagrafia e etc.), a ser utilizado 

na execução do empreendimento, qualificados por um profissional em E.N.D. (Ensaios Não-

Destrutivos) Nível 3, de acordo com a norma ABENDE NA-001/SEQUI/FBTS. Esses 

procedimentos devem ser qualificados e supervisionados por este profissional, com o critério 

de aceitação de acordo com as normas de inspeção, estabelecidas no contrato. 
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7.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7.3.1. CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM: 

7.3.1.1. Os consumíveis de soldagem utilizados na obra, eletrodos revestidos e eletrodos 

nus (varetas e arame tubular, quando aplicável), devem estar de acordo com as 

especificações dos procedimentos de soldagem (EPS) qualificados e devem estar liberados 

pelo controle da qualidade na inspeção de recebimento conforme, definido a seguir. 

7.3.1.2. Todo o consumível de soldagem deve ser inspecionado por ocasião de seu 

recebimento na obra. A inspeção consiste na verificação de suas características físico-

químicas, de acordo com as instruções aqui definidas, em comparação com os parâmetros 

estabelecidos pela norma de fabricação e certificados de qualidade emitidos pelo fabricante. 

7.3.1.3. Os consumíveis devem ser inspecionados em 100% (cem por cento) quanto ao 

estado de suas embalagens. A inspeção visual e dimensional do consumível deve abranger 

5% (cinco por cento) de cada lote de fabricação recebido. A reprovação da primeira 

amostragem implica numa segunda amostragem de igual tamanho. A reprovação desta 

segunda amostra implica na reprovação de todo lote. 

7.3.1.4. Todo consumível deve estar acompanhado do respectivo certificado de qualidade 

emitido pelo fabricante, rastreável ao lote de fabricação ou corrida. 

e) As embalagens devem conter, de modo legível e sem rasuras, o nome do fabricante, 

especificação e classificação AWS, diâmetro do eletrodo, número do lote ou corrida e data 

de fabricação. 

7.3.1.5. Os eletrodos revestidos não devem apresentar sinais de oxidação na alma, falta de 

aderência, trincas no revestimento, redução localizada na espessura, danos na extremidade, 

divergências dimensionais e excentricidade. 

7.3.1.6. Os parâmetros de aceitação dimensionais utilizados devem ser os definidos na 

especificação de fabricação do consumível. 

7.3.1.7. Os Eletrodos Nus (Arames e Varetas) não devem apresentar sinais de oxidação. 

7.3.1.8. Os consumíveis de soldagem, eletrodos, varetas, em suas embalagens originais, 

devem ser armazenados sobre estrados ou prateleiras em ambiente dotado de dispositivo 
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para o controle de umidade relativa do ar capaz de mantê-la no máximo em 50% (cinquenta 

por cento) a uma temperatura de 20º acima da temperatura ambiente. 

7.3.1.9. As embalagens de eletrodos revestidos devem ser armazenadas na posição vertical 

com as pontas de abertura de arco voltadas para cima. 

7.3.1.10. A ordem de retirada das embalagens do estoque deve ser de modo a evitar a 

utilização preferencial dos materiais recém-chegados e consequentemente armazenagem 

prolongada de alguns lotes. 

7.3.1.11. As embalagens não devem apresentar defeitos que provoquem contaminação ou 

danos aos consumíveis. 

7.3.1.12. A embalagem deve ser aberta de modo a preservar a identificação do consumível 

durante a utilização.  

7.3.1.13. Os consumíveis de soldagem, sempre que possível, devem ser transportados em 

suas embalagens originais ou em recipientes adequados de modo a evitar danos ou 

contaminações externas. 

7.3.1.14. A rastreabilidade dos consumíveis aplicados em cada junta soldada deve ser 

mantida através do Registro de Inspeção de Soldagem. 

7.3.1.15. Os eletrodos revestidos devem ser distribuídos aos soldadores na quantidade 

necessária para utilização no período, em recipientes portáteis. Ao final da jornada de 

trabalho, a sobra dos eletrodos revestidos celulósicos, deve ser armazenada conforme 

definido o item 7.3.1.10, e terão utilização preferencial na próxima jornada. Eletrodos que por 

algum motivo apresentarem excesso de umidade ou outras contaminações devem ser 

descartados. As sobras de eletrodos com revestimento básico (baixo hidrogênio) devem ser 

identificadas com marcação nas pontas de pega, utilizando tinta resistente a alta 

temperatura, e submetidas a novo ciclo de secagem. Estes eletrodos só podem sofrer uma 

única ressecagem. Ocorrendo sobras destes eletrodos (ressecados) estas devem ser 

identificadas e descartadas. 
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7.3.1.16. Os consumíveis rejeitados, no recebimento ou na sua utilização, devem ser 

imediatamente identificados e colocados em local separado onde não haja risco de serem 

utilizados indevidamente. 

7.3.1.17. Os consumíveis de baixo hidrogênio e eletrodos revestidos, devem ser submetidos 

a processo de secagem antes da aplicação: 

a) Temperatura de secagem: 250+/-20OC; 

b) Tempo de secagem: Estufa com bandeja= 2,0 horas (mínimo); 

c) Estufa com agitador= 1,0 hora (mínimo); 

d) Temperatura de manutenção: 150 +/-15OC. 

 

7.3.1.18. Os eletrodos revestidos devem ser dispostos na estufa de secagem em prateleiras, 

em camadas não superiores a 50,0mm e na estufa de manutenção da secagem em 

camadas não superiores a 150mm. 

7.3.1.19. A estufa de eletrodos revestidos deve dispor de resistência elétrica, termostato e 

indicador de temperatura para controlar e manter a temperatura de até 400ºC. Devem 

também ser equipadas com prateleiras furadas, ou em forma de grade, afastada das 

paredes verticais de, no mínimo, 25mm e dispor de respiro com diâmetro superior a 10mm. 

7.3.1.20. A estufa de manutenção de secagem deve ter as mesmas características das 

estufas de secagem exceto que a temperatura máxima poderá ser de 250OC. 

7.3.1.21. Deve existir pelo menos uma estufa de cada na obra. 

7.3.2. IDENTIFICAÇÃO DAS JUNTAS 

7.3.2.1. As juntas soldadas devem ser identificadas com marcador industrial, no tubo 

posterior, afastado aproximadamente um metro da junta, conforme padrão definido no item 

7.3.2.2 e 7.2.3.4.  

A identificação deverá conter: 

a) Código (ver item 7.3.2.2); 
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b) Km, coluna; 

c) N.° da Junta; 

d) Sinetes dos soldadores em cada passe de solda e lado (esquerdo e direito); 

e) Data da soldagem; 

7.3.2.2. O padrão de identificação das juntas soldadas deve ser conforme definido a seguir 

na Tabela I: 

 

 

TABELA I. Padrão de Identificação das Juntas 

 PREFIXO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

J
u

n
ta

s
 O

ri
g

in
a

is
 

KM**/J Junta Soldada na Linha / Coluna KM/ C/J-05 

F Junta Soldada na Pré-fabricação. F-05(*)/01 

T Junta de Fechamento (Tie In). T-22/05 

W 

Junta Rosqueadas (Permite o registro e 

rastreabilidade dos componentes 

rosqueados) 

W-22/05 

U 

Junta de união entre 02 spools (Identifica 

juntas cujos componentes já estão aplicados 

nos spools) 

U-01A(*)/01 

S 
Junta suprimida (Registra as juntas 

inexistentes) 
S-22/45 

J
u

n
ta

s
 

C
o

rt
a
d

a

s
 

JC 1.º Corte de Junta Soldada na Linha JC-22/05 

FC 1.º Corte de Junta Soldada na Pré-fabricação FC-05/01 
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(*) 

7.3.2.3 Número do SPOOL 

7.3.2.4 Juntas Acrescentadas - As juntas inseridas na coluna entre uma sequência de 

juntas já existentes, devem ser identificadas com o mesmo número da junta anterior 

seguido de um índice alfabético, “A”, “B”, “D”, etc. 

Exemplo: KM–22/J-05A (Junta acrescentada entre as Juntas 05 e 06 do Km22) 

TC 1O Corte de Junta de Fechamento (Tie In). TC-22/05 

JC1 2O Corte de Junta Soldada na Linha JC1-22/05 

FC1 2O Corte de Junta Soldada na Pré-fabricação FC1-05/01 

TC1 2O Corte de Junta de Fechamento (Tie In). TC1-22/05 

J
u

n
ta

s
 R

e
p

a
ra

d
a

s
 

JR Reparo de Junta Soldada na Linha JR-22/05 

FR Reparo de Junta Soldada na Pré-fabricação FR-05/01 

JCR 
Reparo de Junta Soldada na Linha Cortada 

1a. vez 
JCR-22/05 

FCR 
Reparo de Junta Soldada na Pré-fabricação 

Cortada 1a. vez 
FCR-05/01 

JC1R 
Reparo de Junta Soldada na Linha Cortada 

2a. vez 

JC1R-

22/05 

FC1R 
Reparo de Junta Soldada na Pré-fabricação 

Cortada 2a. vez 

FC1R-

05/01 

TCR 
Reparo de Junta de Fechamento Cortada 1a. 

vez 
TCR-22/05 

TC1R 
Reparo de Junta de Fechamento Cortada 2a. 

vez 

TC1R-

22/05 
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7.3.2.5. O laudo dos ensaios de inspeção (Exemplos; Visual e de Ultrassom), da junta 

soldada deve ser anotado, com marcador industrial, no tubo anterior, a aproximadamente 

um metro da junta, da seguinte forma: 

VS–AP  Indica que a solda esta aprovada pela inspeção visual e liberada para os 

demais ensaios requeridos. 

VS–RP  Indica que a solda esta reprovada pela inspeção visual. 

US–AP   Indica que a solda esta aprovada por Ultrassom e liberada para 

revestimento. 

US–RP  Indica que a solda esta reprovada por Ultrassom. 

VSR–AP  Indica que o reparo esta aprovado pela inspeção visual e liberada para 

END. 

UTS–AP  Indica que o reparo esta aprovado por Ultrassom e a junta esta liberada 

para revestimento. 

Exemplo de Identificação de junta soldada: 

Tubo anterior    Tubo posterior 

 VS – AP – 

04/10/01 

 

KM- 22/J-05 

Identificação da 

Junta 

 US – RP – 

05/10/01 

  1 2 3 4 5 Passes de Solda 
 VSR – AP – 

07/10/01 

 D 05 05 15 17 0

9 

Sinetes Lado 

Direito 

 USR – AP – 

07/10/01 

 E 02 08 01 03 1

1 

Sinetes Lado 

Esquerdo 

          

                                           Sentido de Montagem 

 

7.3.2.6. No caso da soldagem de colunas para aplicação futura na linha (“Duques” ou 

“Ternos”), as juntas soldadas devem ser identificadas com a letra “D” acrescida da 

numeração sequencial de identificação da coluna seguido do número da junta. 

Exemplo: 
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D - 01/01 (Junta 01 da Coluna pré-fabricada n.º 01); 

D - 01/02 (Junta 02 da Coluna pré-fabricada n.º 01); 

D - 02/01 (Junta 01 da Coluna pré-fabricada n.º 02); 

D - 02/02 (Junta 02 da Coluna pré-fabricada n.º 02); 

7.3.2.7 As juntas cortadas e reparadas devem seguir o mesmo critério de identificação 

definido no item 8.3.2.2. 

Exemplo: 

DR - 01/02 (Reparo da Junta 02 da Coluna pré-fabricada n.º 01); 

DC - 02/01 (Corte da Junta 01 da Coluna pré-fabricada n.º 02). 

7.3.2.8 Nos casos de alteração no comprimento de tubos já aplicados na linha, acréscimo 

de juntas, ou utilização de niples, o relatório de inspeção visual e dimensional deve 

conter, obrigatoriamente, um croqui indicando as alterações, como apresentado abaixo: 

Exemplo: 

 

 

 

TB 22/04 (0102210)  TB22/05 (0102240)  TB22/06 (0102236) 

            TB22/07 (0102225)                         

      12,23                                           12,34                         12,15                                   

10,59 

 

 

 

TB 22/04 (0102210)    TB22/05 (0102240)    TB22/05A (0102244)   
 

J2
2

/0
4

 

J2
2

/

0
5

A
 

J2
2

/

0
6

 

JC
2

2
/0

5
 

J2
2

/

0
4

 

J2
2

/
0

5
 

J2
2

/

0
6
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 TB22/06 (0102236)   TB22/07 (0102225)                12,23                                   

11,05                             2,50                              10,94                        10,59 

             

7.3.2.9. Toda sobra deve ser corretamente identificada com tinta (marcador industrial) 

indicando: 

a) Número de identificação do tubo. 

b) Comprimento resultante. 

c) Espessura do tubo. 

d) Identificação da obra e/ou ramal. 

7.3.2.10. Para dutos com extensão superior a 3 km, deve ser prevista a colocação de 

marcadores a cada 1 (um) km para facilitar a localização de defeitos nas passagens de 

pig instrumentado. Estes marcadores devem ser fabricados com segmentos de tubos de 2 

m de comprimento. Todos os marcadores devem ter sua localização georefenciada. 

7.3.3. INSPEÇÃO (PESSOAL EMPREGADO) 

7.3.3.1. Todas as soldas devem ser 100%(cem por cento) inspecionadas visualmente por 

inspetor de soldagem qualificado NBR 14842.  

7.3.3.2. Inspetores de dutos qualificados NBR 16049. 

7.3.3.3. Inspetores de E.N.D US LP Abendi. NA-001 ED.001 SEQUI 

7.3.3.4. As Inspeções por US deverão ser realizadas por auxilio de equipamento para 

aplicação do ensaio. 

7.3.3.5. O mesmo deve ser digital, onde se possibilite registrar, rastrear e imprimir os 

ensaios das juntas inspecionadas.  

7.3.3.6. O Aparelho de US deve estar devidamente calibrado constando os seus 

certificados dentro do prazo de validade e visualizados no plano de calibração do 

Fiscalização . 
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7.3.3.7. As soldas aprovadas na inspeção visual devem ser submetidas a ensaios não 

destrutivos. Quando o percentual dos ensaios não for definido no contrato, devem ser 

aplicados os seguintes critérios:  

7.3.3.7.1. Cruzamentos, travessias e “Tie-ins”: 

100% de E.N.D. por gamagrafia(*) ou ultrassom(*). 

7.3.3.7.2. Pré fabricação (estações de odorização, lançadores e recebedores de Pig e 

complementos): 

a) 100% de E.N.D. por gamagrafia(*) ou ultrassom(*) nas juntas de topo e líquido 

penetrante ou partícula magnética nas juntas em ângulo. 

b) 100% de END por partícula magnéticas e ultrassom nas soldas de boca de lobo. As 

soldas de colares e meia-luvas devem ser 100%(cem por cento) inspecionadas com 

partículas magnéticas ou líquido penetrante. 

c) As soldas de campo na montagem dos spools, que por limitação de diâmetro e/ou 

espessura não for possível a inspeção por ultrassom, devem ser soldadas utilizando o 

processo TIG no passe de raiz e inspecionadas com líquido penetrante no passe de raiz e 

acabamento. 

d) Para definição do tipo de ensaio a ser realizado nas inspeções, conforme item 7.3.3, a 

construtora, deverá consultar o contrato com a CIGÁS. 

(*) O exame com ultrassom pode ser usado em substituição ao radiográfico ou vice-versa, 

desde que atendidos os requisitos da norma ASME B31.3 ou B31.8, e aprovado pela 

Fiscalização da CIGÀS. O exame por ultrassom, quando aplicável, deve também atender 

ao requisito suplementar da norma de projeto aplicável (por exemplo: normas ASME 

B31.3, ASME B31.8 e outras requeridas, quando requeridas). É recomendável a aplicação 

do ultrassom apenas para juntas tubo x tubo com diâmetro ≥ 2” e espessura ≥ 4,8mm e 

para juntas tubo x conexão com diâmetro ≥ 8” e espessura ≥ 4,8mm. 

7.3.3.7.3. Para solda (tubo x conexão) fora das faixas especificadas acima, devem ser 

rigorosamente avaliadas as condições técnicas de realização de Inspeção em 

conformidade com documentação específica aprovada pela Fiscalização da CIGÁS. 
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7.3.3.7.4. Soldas de topo da linha tronco, conforme tabela abaixo: 

 

TIPO DE SOLDA VISUAL GAMAGRAFIA ULTRASSOM 
LÍQUÍDO 

PENETRANTE 

Junta de Topo DN ≥ 2” 

(50,4mm) e espessura ≥ 

4,8mm (Conforme EPS/ IEIS) 

100 100(***) 100(***) 100(***) 

Junta de Topo DN < 2” 

(50,4mm), e/ou espessura < 

4,8mm (Conforme EPS/IEIS) 

100 (**)  100 (*) 

Solda em Ângulo (Conforme 

EPS/IEIS) 
100   100 

 

(*) Executar ensaio nos passes de raiz e acabamento. O passe de raiz deverá ser 

executado com processo TIG.   

(**) Se a solda for executada em pipe-shop a mesma deverá ser radiografada quando 

requerido. Neste caso o Líquido penetrante será dispensado. 

(***) O exame com ultrassom pode ser usado em substituição ao radiográfico ou vice-

versa, desde que atendidos os requisitos da norma ASME B31.3 ou B31.8, e aprovado 

pela Fiscalização da CIGÁS. O exame por ultrassom, quando aplicável, deve também 

atender ao requisito suplementar da norma de projeto aplicável (por exemplo: normas 

ASME B31.3, ASME B31.8 e outras). É recomendável a aplicação do ultrassom apenas 

para juntas tubo x tubo com diâmetro ≥ 2” e espessura ≥ 4,8mm e para juntas tubo x 

conexão com diâmetro ≥ 8” e espessura ≥ 4,8mm. Para solda tubo x conexão fora das 

faixas especificadas acima, devem ser rigorosamente avaliadas as condições técnicas de 

realização de inspeção e executado procedimento específico aprovado pela CIGÁS. 

7.3.3.8. Para os defeitos detectados por ensaio radiográfico devem ser feitas máscaras 

para localização e marcação nas juntas. 

7.3.3.9. A execução dos reparos das soldas deve ser de acordo com a EPS aplicável, 

empregando soldador qualificado e acompanhado por Inspetor de Soldagem qualificado. 
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7.3.3.10. Após o reparo, a junta deve ser reinspecionada utilizando o mesmo ensaio que a 

reprovou. 

7.3.3.11. Caso após a inspeção da junta reparada for detectado novo defeito, a junta deve 

ser eliminada através da remoção de um anel, cujos cortes deverão estar afastados no 

mínimo, 50mm de distância do eixo da solda. 

7.3.3.12. No caso de soldas trincadas a junta não pode ser reparada devendo ser 

eliminada pelo mesmo processo do item anterior. 

7.3.3.13. Critérios de avaliação das descontinuidades na inspeção visual das soldas 

devem estar de acordo com os critérios estabelecidos na Tabela I. A avaliação das 

inspeções realizadas nas soldas do gasoduto, por ensaios de ultrassom, gamagrafia, 

partícula magnética ou líquido penetrante, deve ser conforme a norma API 1104. 

7.3.3.14. Para avaliação das inspeções realizadas nas soldas de pré fabricação (EMRPs 

– Estação de Medição e Regulagem de Pressão, Estações de Odorização, Lançadores e 

Recebedores de Pig e complementos), por ensaios de ultrassom, gamagrafia, partícula 

magnética ou líquido penetrante, deve ser conforme a norma ASME B31.8. 

7.3.3.15. Quando for utilizada inspeção por amostragem nas juntas soldadas, conforme 

IEIS, a escolha das juntas para ensaio deve ser aleatória. Entretanto deve ser observado 

que todos os soldadores sejam semanalmente avaliados (desempenho de soldadores). 

Quando o índice de reparo de soldas efetuadas por determinado soldador atingir 

5%(cinco por cento) dentro das avaliações semanais o mesmo deve ser desqualificado.  

A prioridade da formação dos lotes para amostragem deve ser na seguinte ordem: 

1.° – De uma mesma semana de desempenho avaliado; 

2.° – De uma mesma fase, sistema ou subsistema (ramais); 

7.3.3.16. As programações de E.N.D. (gamagrafia ou ultrassom) devem definir o lote de 

juntas amostradas pela inspeção. 
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7.3.3.17. Para cada junta reprovada devem ser ensaiadas duas outras juntas 

pertencentes ao mesmo lote e assim sucessivamente até a liberação do lote. O critério 

para a escolha das juntas do aumento de amostragem deve priorizar a seguinte ordem: 

a) Juntas do mesmo soldador que inseriu o reparo; 

TABELA A1. Lista de Verificação e Critério de Avaliação de Ensaio Visual e Soldagem 

Condições 

Climáticas 

Não soldar sob chuva, poeira ou vento muito 

forte, ou ainda quando houver umidade na 

região do chanfro. 

Área de 

Trabalho 

Mínimo de 400mm (16”) acima do solo, para 

as juntas fora da vala. 

Defasagem 

de Soldas 

Mínimo de 50mm entre soldas longitudinais 

adjacentes 

Limpeza da 

Junta 

Uma região de no mínimo 50mm, interna e 

externamente, isenta de contaminação e 

escovadas. 

 
 

OBS: Para verificações e critérios de ensaio visual de soldagem, assim como em outras 

inspeções de E.N.D. (Ensaio Não Destrutivos), a contratada deverá seguir o procedimento 

qualificado pelo profissional Nível 3 e aprovado pela CIGÁS. 

b) Juntas imediatamente adjacentes. 

7.3.4. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE SOLDAGEM 

Durante a execução da obra deve ser elaborado e emitido semanalmente, o “índice de 

juntas reprovadas” verificando o percentual de reprovação de soldas. Este índice (IR) é 

calculado pelo percentual da quantidade de juntas reprovadas (JR) em relação à 

quantidade de juntas ensaiadas (JE). Quando aplicada a inspeção por amostragem, a 

cada junta reprovada cabe um aumento de amostragem de acordo com os critérios 

estabelecidos no item 7.3.3. Caso ocorra reprovação em alguma junta após o segundo 

aumento de amostragem, todo o lote amostrado deve ser inspecionado. 
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7.3.5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SOLDADORES 

7.3.5.1. A contratada deve avaliar semanalmente o desempenho dos soldadores e/ou 

operadores de soldagem utilizados na soldagem de dutos e seus acessórios, emitindo o 

Relatório de Controle de Desempenho de Soldadores e Operadores de Soldagem. Esta 

avaliação permite à contratada detectar quais os profissionais estão prejudicando a 

performance do processo de soldagem, conforme exigido no item 7.3.4. O índice de 

desempenho (ID) deve ser calculado pelo percentual da quantidade de juntas reprovadas 

(JR) em relação à quantidade de juntas efetivamente ensaiadas (JE), de cada um dos 

soldadores ou operadores de soldagem durante esse período (avaliação semanal). 

7.3.5.2. O Controle de Desempenho de soldadores e operadores de soldagem deve ser 

emitido seguindo as normas de projeto de fabricação e de montagem do equipamento, ou 

de documentos contratuais (Exemplo: API 1104 e/ou ASME B31.8). 

7.3.5.3. Devem ser elaborados dois controles em separado: um por radiografia e outro por 

ultrassom, dependo do tipo de inspeção realizada na execução do empreendimento. 

7.3.5.4. Deve ser afastado todo profissional que, no período atingir um índice igual ou 

superior a 5% (cinco por cento) das juntas inspecionadas, em um número mínimo de 20 

juntas inspecionadas de acordo com o tipo de inspeção realizada no empreendimento, 

(Exemplo: gamagrafia: filme inspecionado, ultrassom: comprimento linear inspecionado).  

7.3.5.5. A reincidência, nova reprovação de junta, em duas avaliações consecutivas 

(avaliação semanal), de um mesmo profissional, mesmo que com índice inferior a 

5%(cinco por cento), implica também no seu afastamento. 

7.3.5.7. Os profissionais afastados devido à índice de reprovação devem ser submetidos 

a um novo teste de qualificação, após um período mínimo de sete dias de treinamento, a 

CIGÁS através do seu Fiscalização, reserva-se ao direito de reduzir este período, após 

comentários e avaliações realizada em conjunto o (CQ) da contratada. 

7.3.5.8. Qualquer soldador ou operador de soldagem pode ser afastado, ou até mesmo 

desligado de sua função, independente do índice obtido, quando a critério do controle da 

qualidade da contratada ou da CIGÁS detectar imperícia, ou atitudes nocivas ao bom 

desempenho de suas funções que comprometam a qualidade do produto. 
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7.3.5.9. Não devem ser imputados aos operadores de soldagem defeitos decorrentes dos 

processos automáticos que sejam característicos do processo ou de falha do 

equipamento. 

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; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 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 

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; 
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 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.  

 

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 Inspeção 

9.2. Certificado de Qualidade 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 


