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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos e parâmetros para 

a soldagem através de especificação de procedimento de soldagem qualificados e 

inspeção de soldas para encaixe de conexões a tubulações em carga que tenham 

espessura de parede maior ou igual a 5 mm. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. API 2201 – PROCEDURES FOR WELDING OR HOT TAPPING ON EQUIPMENT IN   

SERVICE. 

3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução de trabalho será aplicada no processo de soldagem de equipamentos e 

acessórios em operação. 

4.  DEFINIÇÕES 

4.1. EPS: Especificação de Procedimento de Soldagem 

4.2. Líquido Penetrante: método desenvolvido antes da primeira guerra mundial, 

especialmente para a detecção de descontinuidades superficiais em todos os materiais 

sólidos e que não sejam porosos ou com a superfície muito grosseira. 

4.3. Partículas Magnéticas: Ensaio utilizado para a detecção na localização de 

descontinuidades superficiais e sub-superficiais em materiais ferromagnéticos. 

4.4. SMAW: Soldagem com eletrodos revestidos 

4.5. TAG: Numeração sequencial do equipamento 

4.6. Ultra som: Ensaio não destrutivo que detecta descontinuidades internas nos 

materiais. 

4.7. ZTA: Zona Termicamente Afetada. 
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5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1.  Supervisor de Obras 

5.2.  Supervisor de Qualidade  

5.3.  Encarregado 

5.4.  Soldador 

5.5.  Inspetor de Solda N1/N2 

5.6.  Técnico de Segurança 

5.7.  Ajudante 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1.  Caminhão munck 

6.2.  Gerador de energia 

6.3.  Máquina de solda 

6.4.  Lixadeira 

6.5.  Disco de desbaste  

6.6.  Disco de corte  

6.7.  Vareta de solda 

6.8.  Consumo de eletrodos  

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM  

7.1.1.  Equipamentos de controle: 

Alicate Amperímetro portátil, com certificado de calibração válido e em boas condições de 

uso; 
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Pirômetros de Contato, com certificado de calibração válido e em boas condições de uso. 

7.1.2.  Conexão da corrente de retorno: 

7.1.2.1. A conexão da corrente de retorno deverá estar conectada em um ponto tão 

próximo a solda propriamente dita quanto possível. São proibidos o uso de fixadores de 

tubos, armações ou estruturas de aço. 

7.1.3.  Tipos de eletrodos: 

7.1.3.1. Os eletrodos básicos, de baixo hidrogênio, apesar de terem mais propensão à 

porosidade em aberturas de solda do que outros tipos de eletrodos, e também à 

porosidade geral quando forem empregados arcos longos, serão sempre utilizados, pois 

são os mais indicados para uso na técnica vertical descendente. Ver o tipo de eletrodo a 

ser utilizado na EPS. * NÃO É UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL DESCENDENTE* 

7.1.4.  Escolha da corrente de soldagem: 

7.1.4.1. As correntes de soldagem máximas dependem da espessura da parede do tubo. 

É essencial que tais limites não sejam excedidos, já que a corrente afeta diretamente a 

penetração parede adentro do tubo. Os níveis máximos de corrente cotados incorporam 

uma margem de segurança que é bastante adequada sob circunstâncias normais, e esta 

margem não deve ser reduzida por corrente excessiva. Ver o tipo e a intensidade na EPS. 

7.1.5.  Tamanhos de eletrodos: 

7.1.5.1. Os tamanhos dos eletrodos são mostrados na Tabela 1 e, foram escolhidos a fim 

de proporcionarem uma combinação de segurança máxima para os passes de 

amanteigamento, juntamente com uma velocidade aceitável de soldagem para os passes 

de preenchimento, longe da zona de perigo. Em nenhuma circunstância devem ser 

utilizados outros tamanhos de eletrodo. 
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7.1.6.  Embalagem dos eletrodos: 

 

7.1.6.1. Deverão ser utilizados somente eletrodos tratados termicamente ou embalados a 

vácuo, retirando-os diretamente da embalagem, deve-se observar tempo de uso do 

fabricante. 

7.1.6.2. Eletrodos de embalagens defeituosas somente podem ser usados após secagem 

de acordo com as instruções do fabricante. 

7.1.6.3. Deverá ser aberta somente uma embalagem de cada vez, e os eletrodos 

removidos um a um, selando novamente a embalagem a cada interrupção. 

7.1.6.4. Os Pacotes de eletrodos deverão ser protegidos de condições úmidas. Caso 

existam eletrodos com sinais de contaminação de umidade, os mesmos não poderão ser 

usados. 

7.1.6.5. Qualquer eletrodo deixado em um pacote que tenha estado aberto por 9h ou 

mais, não poderá ser usado até que tenha sido retratado conforme orientação do 

fabricante. 
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7.1.7.  Pré-aquecimento: 

7.1.7.1. A junta será pré-aquecida através de maçarico a uma temperatura de 150ºC 

indicada na IEIS. Serão tomados cuidados a fim de se assegurar que a temperatura de 

interpasse não exceda 250ºC. A temperatura deverá ser controlada através de 

termômetro digital/Aser, devidamente calibrados. 

7.1.7.2. Não poderão ser utilizados lápis de fusão que indicam temperatura através de 

alterações de cor. 

7.1.8.  Posição da soldagem: 

7.1.8.1. Para o filete vertical será utilizada a técnica de soldagem vertical ascendente, 

sendo que, em todos os casos, a chapa base será amanteigada antes que a garganta do 

filete seja preenchida. 

7.1.9.  Sequência de passes: 

7.1.9.1. As sequências de deposição de passes seguirão as mostradas na Figura 1, 

observar a Tabela 1 para a escolha do diâmetro correto do eletrodo para cada passe. 

7.1.9.2. O primeiro passe na garganta do filete, tal como mostrado na Figura 1, não 

deverá ser estendido além da extensão total de um eletrodo antes de ser reforçado pela 

deposição do próximo passe. 

7.1.9.3. Inícios e interrupções serão escalonados e uma grande proporção destes será 

feita na região central da extensão de soldagem do filete. 

a. QUALIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

7.2. PROCESSO DE SOLDAGEM: 

7.2.1. Deverá ser utilizada uma das EPS´s aprovadas e apresentadas nesta instrução. 

7.2.2. Caso seja necessário alterar qualquer uma das variáveis essenciais, deverá ser 

qualificada uma nova EPS, utilizando corpos de prova conforme mostrado na Figura 1 e 

submetida, antes do uso, a apreciação da autoridade técnica em solda de aço da CIGÁS 

para avaliação quanto a sua aplicabilidade; 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

 ITCIG.GET.31  
REV.  

03 
TÍTULO:  

SOLDAGEM EM CARGA DE TUBULAÇÕES COM 
ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5MM 

FOLHA: 

8 de 36 
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”. 

Figura 1a – Soldas de filete para qualificação de soldador 
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7.3. QUALIFICAÇÃO DO SOLDADOR 

7.3.1.  Corpo de prova para qualificação: 

7.3.1.1. Cada Soldador deverá ser submetido a um teste de soldagem, utilizando os 

procedimentos aprovados para realizar as soldagens que serão requeridas ao soldador, 

sendo que o mesmo será avaliado através da execução de soldas em 3 conjuntos de 

corpos de prova, conforme mostrados na Figura 1, com as seguintes características: 

7.3.1.2. Placas de aço sobrepostas, do mesmo grupo de material do tubo e com as 

dimensões aproximadas de 300 mm x 150 mm; 

7.3.1.3.  Espessura das chapas de acordo com a espessura da parede do tubo, sendo: 

7.3.1.4. Para espessuras acima de 12,7 mm até 25,4 mm, utilizar chapas inferior e 

superior de 25,4 mm, conforme Figura 1a, ou; 

7.3.1.5.  Para espessuras maiores ou iguais a 5 mm e menor ou igual a 12,7 mm, utilizar 

chapa inferior de 5 mm e superior de 10 mm, conforme Figura 1b. 
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Figura 1b) – Soldas de filete para qualificação de soldador  
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Soldar o primeiro conjunto na posição plana, o segundo na posição vertical e o terceiro na 

posição sobre cabeça. 

7.3.2.   Homologação da qualificação: 

7.3.2.1. Um soldador que completar satisfatoriamente um teste de aprovação de 

procedimento de soldagem será automaticamente aprovado neste procedimento, desde 

que o resultado tenha sido satisfatório em todos os passes de solda do corpo de prova. 

7.3.3.  Variáveis essenciais: 

7.3.3.1. Um soldador que tenha completado satisfatoriamente um teste de aprovação 

como especificado, estará aprovado para aquelas condições, sendo que qualquer 

alteração dos itens abaixo obrigará a efetuar uma nova qualificação: 

a)  Modificação de um para outro processo de soldagem ou combinação de processos 

de soldagem; 

b)  Mudança na direção de soldagem de vertical ascendente para vertical descendente 

ou vice-versa; 

c)  Faixa de espessuras; 

d)  Mudança no tipo de chanfro; 

e)  Tipo de eletrodo. 

7.3.4.  Validade da qualificação do soldador: 

7.3.4.1. O Certificado de Qualificação do Soldador será válido por 3 meses, desde que se 

comprove o uso regulado deste procedimento, o qual pode ser demonstrado através de 

cópia de relatórios de solda aprovados pelo inspetor de solda e onde conste o sinete do 

soldador. 
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7.4. QUALIDADE DA SOLDA 

Realizada quando da qualificação de processos de solda e de soldadores. 

7.4.1. Exame visual da solda: 

7.4.1.1. O filete completo deverá ser livre de excesso ou falta e ter um perfil bom e 

regular, com extensão igual de pernas e um mínimo de espessura da garganta, de 0,7 

vezes o comprimento da perna. 

7.4.2.  Macrografia: 

7.4.2.1. Devem ser feitos dois cortes longitudinais em cada filete (Nick Break), sendo que, 

um deverá ser selecionado para conter inícios e interrupções. 

7.4.2.2. Uma face de cada seção longitudinal será suavizada até um acabamento de grau 

de aspereza papel 600 e atacado com um cauterizador adequado (5% Nital ou persulfato 

de amônio) a fim de dar uma definição clara da soldagem e regiões da ZTA. 

7.4.2.3. Como não é possível o uso de Ensaios Não Destrutivos para análise da solda, 

deverá ser avaliada através da amostra macrográfica, a competência do soldador em 

produzir soldas de qualidade satisfatória. 

7.4.2.4. Com o uso de uma lente de aumento de 5 vezes, a solda deverá mostrar-se 

isenta de trincas ou falta de fusão, sendo que outros defeitos, tais como porosidade, 

escória aprisionada, falta de fusão entre passes, etc. não devem exceder as densidades 

mostradas na Figura 2. 

7.4.2.5. Defeitos planares não são permitidos. Quantidades excessivas de defeitos não 

planar também constituem causa para rejeição nas regiões de soldagem indicadas por 

áreas sombreadas na Figura 2. 

7.4.2.6. A penetração da camada de amanteigamento deve ser homogênea em toda a 

extensão. 
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Figura 2 – Distribuição Máxima de defeitos em cortes transversais para teste de 

qualificação do soldador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. INSPEÇÃO/PESSOAL QUALIFICADO 

7.5.1.  Geral: 

7.5.1.1. Os procedimentos de inspeção deverão ser submetidos à aprovação antes do 

início da obra e deverão estar aprovados por Inspetor Nível III, qualificado por organismo 

nacionalmente reconhecido. 
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7.5.2.  Detecção de falhas por partículas magnéticas: 

7.5.2.1. Filetes de solda de amanteigamento, quando terminadas, e todas as soldagens 

acabadas devem ser examinadas por inspetor qualificado para a detecção de falhas 

através de partículas magnéticas, sendo que, preferencialmente deverão ser utilizados 

métodos úmidos (por exemplo: tinta preta com base de parafina sobre fundo de tinta 

branca) ou tintas fluorescentes a base de água vistas com luz ultravioleta. 

7.5.2.2. Pode-se utilizar também o método via seca, de modo a evitar que a solda se 

resfrie totalmente, porém, deve ser respeitada a temperatura máxima do local a ser 

testado, a qual deve ser inferior à estabelecida no procedimento de ensaio ou menor que 

60ºC se nele não estiver estabelecida. 

7.5.2.3. O campo magnético deverá ser gerado por um Yoke, de corrente alternada de 

110 V e pólos ajustáveis. 

7.5.2.4. O espaçamento dos pólos não deve exceder 150 mm. Devem ser examinadas 

todas as áreas das soldagens em dois eixos à 90º um do outro. 

7.5.2.5. Para o caso de pequenas conexões ou onde a geometria dificulte o 

posicionamento do Yoke, poderá ser utilizado o método de inspeção através de liquido 

penetrante, o qual também deverá ser executado por profissional qualificado e com base 

em procedimento qualificado por inspetor nível III. 

7.5.3.  Critério de aceitação de ensaios não-destrutivos: 

O nível máximo de indicações aceitáveis está definido na tabela de nível máximo de 

aceitação de descontinuidades, não sendo aceitável qualquer indicação diferente ou que 

exceda as tabeladas. 

7.6. UTILIZAÇÃO DESTA NORMA EM CAMPO 

7.6.1.  Preparação da tubulação: 

7.6.1.1. Efetuar varredura com ultrassom, de modo a avaliar as condições da tubulação 

na região da soldagem e garantir que a mesma se encontra dentro da faixa de 

espessuras estabelecida nesta norma e, livre de dupla laminação, a qual poderia interferir 

com as operações de embuchamento. 
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7.6.1.2. A área deverá ser checada sobre uma grade de 75 mm dupla laminação em uma 

área excedendo 500 mm2 será considerada inaceitável para soldagem. 

7.6.1.3. Avaliar também com auxílio de partículas magnéticas a área onde as soldagens 

de encaixe deverão ser feitas em um trecho de 150 mm de largura no mínimo, centrado 

sobre as locações de solda propostas, a fim de se checar a inexistência de indicações 

lineares que poderiam prejudicar a soldagem; caso a tubulação seja do tipo sem costura 

ou esteja na face oposta, poderá como alternativa ser utilizado o ensaio com liquido 

penetrante. 

7.6.2.  Localização da fixação/encaixe: 

7.6.2.1. A escolha do local de fixação da conexão é de fundamental importância e devem 

ser levados em consideração os seguintes aspectos: 

7.6.2.2.   Evitar soldar costuras dentro da área que será posteriormente perfurada; 

7.6.2.3. Ocasionalmente, pode-se optar por manter uma região com dano reconhecido 

dentro da área a ser cortada. Neste caso, tomar cuidado a fim de se assegurar que a área 

defeituosa não se estenda além da área a ser removida; 

7.6.2.4.  Se a tubulação for feita de tubos longitudinalmente ou espiralmente soldados, a 

opção de localização será feita de forma que a área onde a perfuradora irá penetrar fique 

livre de costura de soldagem; 

7.6.2.5. Caso haja a necessidade de esmerilhar soldas de costuras longitudinais 

realizadas por arco submerso, devido as mesmas ficarem sob a área a ser soldada, estas 

deverão ser radiografadas (ou caso seja impraticável, desde que aprovadas pelo Gestor 

do Contrato, examinadas com ultrassom) e posteriormente examinadas com Partículas 

Magnéticas; 

7.6.2.6.  O esmerilhamento de soldas será efetuado sob supervisão constante; 

7.6.2.7. Caso sejam localizadas indicações não aceitáveis (defeitos), reposicionar a 

conexão. 
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7.6.3.  Preparação das conexões para a soldagem: 

7.6.3.1. Todos os tipos de conexões deverão ser encomendados segundo especificação 

apropriada para se operar a pressões acima de 7 bar, sendo que devem ser tomados os 

seguintes cuidados: 

7.6.3.2.  A fabricação dos encaixes deverá acomodar qualquer ovalização do tubo; 

7.6.3.3.  Caso seja considerado necessário alterar um perfil de preparação de solda, isto 

poderá ser feito através de corte por chama com oxiacetileno e esmerilhamento até um 

acabamento suave com esmeril de disco; 

7.6.3.4.  Preparações padrão são mostradas na Figura 3; 

7.6.3.5.  Caso a espessura de um encaixe seja superior a 2 t, a ponta será chanfrada a 

45%, de forma a apresentar uma face para o filete de 2 t, (ver Figura 4 d); 

7.6.3.6.  Posicionar a conexão no local escolhido, ajustando-a adequadamente a 

tubulação. 

7.7. SOLDAGEM DE CONEXÕES SIMPLES (TIPO WELDOLET) 

7.7.1. Executar solda de amanteigamento e posteriormente as de filete, conforme 

mostrado na Figura 6 e, de acordo com a EPS aprovada e mostrada na tabela de nível 

máximo de aceitação de descontinuidades. 

7.8. SOLDAGEM LONGITUDINAL DE CONEXÕES  

7.8.1. COMPLEXAS (SELA) 

7.8.2.  Preparação: 

7.8.2.1. Caso seja viável, em função do diâmetro e do acoplamento, utilizar chapas de 

apoio, como mata juntas. Estas devem ser de material de baixo carbono e com 

comprimento suficiente para proporcionar uma projeção de 50 mm a 150 mm em cada 

extremidade do encaixe, dependendo do tamanho da conexão, de modo a servir como 

base para apoiar as chapas de Início/Término nas extremidades das costuras 

longitudinais, tal como mostrado na Figura  
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7.8.2.2. Utilizar chapas de início e fim de passes, para garantir que as costuras 

longitudinais sejam adequadamente enchidas até as extremidades e prover uma face 

sólida para as costuras circunferenciais, conforme mostrado na Figura 8 

7.8.2.3.  As interrupções/inícios devem ser sobrepostas em pelo menos 25 mm, 

cuidadosamente esmerilhadas para dar um bom contorno com acabamento suave, e 

também para remover qualquer porosidade de início/interrupção que poderia causar 

vazamentos. 

7.8.2.4.  Ambas as costuras devem ser aquecidas simultaneamente à temperatura de pré-

aquecimento, em uma distância maior que o dobro da espessura do encaixe, em qualquer 

dos lados da preparação de soldagem. 

7.8.2.5.  A temperatura do encaixe deve ser frequentemente monitorada de forma que a 

temperatura mínima de entrepasse seja mantida. Reaquecimento pode ser frequente se a 

taxa de fluxo do gás (dentro da tubulação) for alta. 

7.8.2.6.  Aquecer com maçarico a uma temperatura máxima de 250ºC, sendo que, a 

temperatura mínima de entrepasse será de 150ºC. 

7.8.2.7.  Em virtude das dimensões da conexão, poderão ser utilizados dois soldadores, 

um de cada lado da solda, a fim de balancear os estresses de soldagem e a conservar o 

encaixe, que é particularmente importante para os primeiros passes. 

7.8.2.8.  Quando as juntas estiverem completas, as chapas de início/término deverão ser 

cuidadosamente removidas por disco de esmeril, sendo que, as extremidades deverão ser 

deixadas com a face lisa e em condição adequada para inspeção subsequente. 

7.8.2.9.  Qualquer operação envolvendo o uso de esmeril na tubulação principal deverá 

ser feita com supervisão direta e cercada de todos os cuidados para evitar qualquer tipo 

de dano à tubulação em carga. 

7.8.2.10.  Manter o resfriamento de forma controlada para que o mesmo seja o mais lento 

possível. 
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7.8.3.  Etapas da soldagem: 

7.8.3.1. Onde o comprimento do encaixe for de 750 mm ou mais, um mínimo de dois 

soldadores deverá trabalhar em cada costura. As costuras deverão ser soldadas 

simultaneamente. 

7.8.3.2. A solda deverá começar no centro do encaixe e progredir em direção as 

extremidades como mostrado na Figura 5. Os inícios, paradas etc. deverão ser 

sobrepostas em 25 mm. 

7.8.3.3. Este método de trabalho deverá continuar até que pelo menos três camadas de 

metal de solda tenham sido depositadas sobre todo o comprimento da solda, sendo que, 

neste ponto as fixações podem ser removidas e a solda pode progredir na direção 

preferida. 

7.9. SOLDAGEM CIRCUNFERENCIAL 

7.9.1.  Preparação: 

7.9.1.1. O fluxo de gás pelo tubo age como um arrefecedor para qualquer calor aplicado 

ao tubo; isto significa que tanto o pré-aquecimento como o calor do arco de solda serão 

rapidamente dispersados pelo gás. 

7.9.1.2. A taxa de perda de calor para o gás através da parede de tubo pode ser muito 

alta, o que poderá causar pontos duros, devendo a temperatura ser constantemente 

monitorada, mantendo-a no mínimo em 150ºC e no máximo em 250ºC, em nenhuma 

hipótese estes valores poderão ser negligenciados. O tempo para a queda de temperatura 

de 250ºC para 150ºC deve ser verificado no início da soldagem, de maneira que o 

inspetor saiba o tempo que tem disponível antes do reaquecimento, e consiga monitorar a 

perda de temperatura no intervalo entre 250 ºC e 150 ºC, nunca inferior a 2,1 ºC conforme 

o IEIS. 

7.9.1.3. Após a realização das duas primeiras camadas sobre a tubulação em carga, a 

temperatura mínima poderá ser reduzida para 100ºC. 

7.9.1.4. Em virtude das dimensões do diâmetro da conexão, poderão ser utilizados dois 

soldadores, um de cada lado da peça em aplicação, sendo que, em nenhum momento os 
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soldadores deverão permitir que os arcos se aproximem a menos de 100 mm um do 

outro, evitando o alto aporte de calor e provavelmente deformação angular, que é 

particularmente importante para os primeiros passes. 

7.9.2.  Etapa de amanteigamento: 

7.9.2.1. A solda de amanteigamento é sempre necessária, em gasoduto sob pressão, 

desde que esteja abaixo da espessura especificada, pois esta técnica propicia: 

7.9.2.2. Reforço da parede do tubo; 

7.9.2.3.  Minimiza a profundidade de penetração da dureza da ZTA; 

7.9.2.4.  Reduz o risco de rachaduras sob os glóbulos. 

7.9.2.5. Antes da deposição das camadas de solda de amanteigamento, os parâmetros de 

solda deverão ser verificados sobre uma chapa de teste para assegurar a conformidade 

com a EPS. 

7.9.2.6. Reforço adicional dever ser aplicado sobre os passes de solda de 

amanteigamento, onde a distância entre o encaixe e o tubo exceder 1,5 mm, como 

mostrado na Figura 4 c. 

7.9.2.7. É necessário que as camadas de solda de amanteigamento sejam feitas com 

eletrodos de diâmetro de 3.25 mm, pois esta é a melhor dimensão para dar a maior 

margem de segurança para evitar super penetração. 

7.9.2.8. As paradas/inícios deverão ser balanceadas preferivelmente além do mínimo de 

25 mm. 

7.9.2.9. O primeiro filete deverá ser depositado o mais próximo possível da borda da 

conexão sem invadi-la ou fazer qualquer conexão a mesma. 

7.9.2.10. O comprimento da perna do filete e a distância entre o tubo e a conexão 

determinarão o número de camadas de solda de amanteigamento exigidas. 

7.9.2.11. O Passe 4, como mostrado na Figura 4 b, ou o Passe 6 como mostrado na 

Figura 4 c, ou seus equivalentes deverão ser depositados tão próximos quanto possível 
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da extremidade do Passe 3, como mostrado na Figura 4, ou seu equivalente, sem invadir 

a parede do tubo. 

7.9.2.12. Imediatamente após o término deste passe, um passe de tempera utilizando um 

eletrodo de aquecimento de 3,25 mm (a 120 A até 140 A e um arco de comprimento 

aproximado de 25 mm) deverá ser aplicado a ponta do passe 3 como mostrado na Figura 

4 c ou seu equivalente. 

7.9.2.13. Para conservar o pré-aquecimento, as camadas de solda de amanteigamento 

podem ser terminadas em blocos conforme EPS. 

7.9.2.14. Na Figura 6, o Passe 4 será depositado o mais próximo possível da ponta do 

Passe 3 de forma a utilizar o calor para recozer a ponta do Passe 3 e sua ZTA associada, 

reduzindo a dureza desta forma. O reforço do Passe 7 pelo Passe 8 na Figura 4e, é para 

fortalecer a deposição, e desta forma reduzir a possibilidade trincas causadas por tensões 

de contração residuais quando a soldagem é realizada em torno da junta. 

7.9.2.15. Após o término e inspeção das camadas de solda de amanteigamento, e de 

qualquer reforço adicional que tenha sido necessário, a soldagem pode se iniciar na 

garganta do filete. 

7.9.3.  Etapa de solda filete: 

7.9.3.1. O primeiro passe na garganta do filete na Figura 4 e, camada 7, não deve se 

estender além do comprimento de uma carreira de eletrodo antes de ser reforçado pela 

deposição da camada 8; esta técnica deverá ser utilizada progressivamente ao redor da 

junta até que a garganta do filete seja vedada. 

7.9.3.2. Para conservar o pré-aquecimento, o restante do filete pode ser terminado em 

blocos ou através de carreiras contínuas simples, desde que os limites especificados para 

a temperatura, entre 150ºC e 250ºC, não sejam excedidos. 

7.9.3.3. A soldagem não deve ser deixada parcialmente terminada. 

7.9.3.4. A dimensão de uma solda filete típica e sua sequência de deposição de camada 

são mostradas na Figura 4 e. 
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7.9.3.5. No término do filete, um segundo passe de tempera deve ser aplicado na ponta 

do Passe 18, ver Figura 4 e, ou seu equivalente. 

7.9.3.6. É importante que após o término da primeira soldagem filete circunferencial, o 

encaixe seja deixado resfriar em temperatura ambiente antes que a soldagem comece no 

filete da extremidade oposta da baliza. 

7.9.3.7. Quando do pré-aquecimento com maçarico, o efeito de resfriamento da parede de 

tubo e do fluxo de produto deve ser avaliado antes do início da soldagem. 

7.9.3.8. Para tubulações de gás, uma faixa de 50 mm de largura e 300 mm de 

comprimento no topo do tubo, na posição perpendicular ao eixo da tubulação em sua 

geratriz superior, adjacente ao encaixe deve ser aquecida a uma temperatura de 250ºC. 

7.9.3.9. O maçarico de aquecimento deve ser removido e o tempo gasto para a 

temperatura da parede do tubo cair de 250ºC para 150ºC deverá ser medido, de maneira 

que o inspetor saiba o tempo que tem disponível antes do reaquecimento. 

7.9.3.10. Para os passes de 1 a 8 na Figura 4 e, ou a suas equivalentes, a soldagem deve 

parar quando a temperatura de entrepasse cair para 150ºC.Para os passes restantes a 

temperatura mais baixa para tubulação deverá ser de 100º C e de 150º C para os 

encaixes. Conforme o IEIS estabelece. 

7.9.3.11. O tempo de queda medido no teste acima dá uma indicação do período de 

soldagem disponível entre os ciclos de reaquecimento. 

7.9.3.12. A produção de calor dos arcos de solda pode ampliar este tempo e uma 

medição regular da temperatura deve ser feita ao longo do período de soldagem para se 

obter o máximo de aproveitamento deste efeito. 

7.9.3.13. Em alguns casos, ao se efetuar soldagem em tubulações com alta taxa de fluxo 

ou cheios de líquido, o efeito de resfriamento dos conteúdos dos tubos pode resultar em 

tempos que são muito curtos para permitir a prática de soldagem (por exemplo, tempo de 

resfriamento de 250ºC para 150ºC menor que 20 s). Somente nestas situações, as 

carreiras de solda de amanteigamento podem ser realizadas até uma temperatura de 

tubulação mínima de 100ºC. Utilizar a EPS. 
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7.10. ENCAIXES E CONEXÕES FLANGEADAS  

7.10.1.  Pré aquecimento do tubo: 

7.10.1.1. O tubo deverá ser pré-aquecido a uma temperatura mínima de 250ºC, em uma 

área de 50 mm fora dos limites da ZTA, ou afastados das extremidades do cordão de 

solda, na junta da tubulação sob intervenção; 

7.10.1.2. O pré-aquecimento inicial, ou a temperatura de entrepasse não deverá exceder 

os limites descritos na IEIS/EPS. A soldagem deverá parar quando a temperatura cair ou 

subir acima dos limites requeridos. 

7.10.1.3. Encaixes e conexões flangeadas deverão ser pré-aquecidos conforme 

documentos citados acima, específicos para realização da atividade de soldagem; 

7.10.1.4. Antes do início da soldagem deverá ser realizada a curva de temperatura 

(medições de resfriamento para controle de temperatura gradual). 

7.10.2.  Encaixes e conexões flangeadas: 

7.10.2.1.  Após o término do passe de raiz, uma camada de solda de amanteigamento 

deve ser aplicada no tubo como mostrado na Figura 6. 

7.10.2.2. Pode haver condições em que é aconselhável soldagem de amanteigamento na 

parede do tubo antes de posicionar os encaixes, por exemplo, quando da soldagem sobre 

uma parede de tubo fina ou sob altas taxas de fluxo. 

7.10.2.3. Passe 4 (como mostrado na Figura 6) deve ser depositado o mais próximo 

possível da extremidade do Passe 3 sem invadir a parede do tubo. 

7.10.2.4. Toda a soldagem deve ser em camadas filetadas independente de sua posição. 

7.10.2.5. Ao término do Passe 4, ou seu equivalente, um passe de tempera utilizando um 

eletrodo de aquecimento de 3,25 mm (a 120A até 140A e um arco de comprimento 

aproximado de 25 mm) deverá ser aplicado à ponta do passe 3 ou seu equivalente, como 

mostrado na Figura 4c ou seu equivalente. 

7.10.2.6. A solda deve ser terminada em um ciclo definido e padronizado. 
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7.10.3.  Chapas de proteção catódica: 

7.10.3.1. A sequência de deposição de solda é mostrada na Figura 7, devendo ser 

aplicado um passe de tempera na ponta do passe 1, conforme citado acima. 

7.11. MÉTODO DE REPARO PARA ARCOS DESVIADOS 

7.11.1.  Desvio de arco de soldagem: 

7.11.1.1. Onde acidentalmente ocorreu o desvio de arcos, o método de reparo deve 

incluir, mas não se limitar, a remoção mecânica do material defeituoso fundido.  

7.11.1.2. Deve-se verificar e confirmar por inspeção de partículas magnéticas que a 

espessura do tubo ou do encaixe está dentro da tolerância permitida. 

7.11.1.3. Somente devem ser reparados arcos desviados sob a supervisão pessoal do 

inspetor e todos os detalhes relevantes devem ser registrados e informados. 

7.12.  Área afetada: 

7.12.1. A área afetada deve ser tratada a quente utilizando um eletrodo de aquecimento 

de 2,5 mm, de 70A até 90A e um comprimento de arco de aproximadamente 20 mm para 

reduzir o risco de alta dureza. 

7.12.2. Uma chapa de aterramento com bom contato elétrico com o tubo ou encaixe deve 

ser colocada convenientemente perto da área para ser batido o eletrodo de maneira a 

facilitar o início do arco. 
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 Figura 3 – Detalhe de preparação de soldagem  
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Figura 4 – Sequência de Soldagem (soldagem circunferencial) 
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Figura 5 – Sequência de Soldagem (costuras longitudinais) 
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FIGURA 6- - Detalhe de camadas de amanteigamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Sequência de solda para chapas de proteção catódica 
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Figura 8 – Conexão de Chapas de Início/ Término sobre mata junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Dimensões da Sela 
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Nível máximo de aceitação de descontinuidades - Defeitos em soldagens 
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Defeitos em preparações de extremidades de soldagem e perfis de solda 

DEFEITOS EM PRODUTOS ACABADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.13.1. Os inspetores dos ensaios não-destrutivos deverão estar qualificados de acordo 

com os organismos certificadores.  

7.13.1.1. Inspetor de solda nível II: 

a) Aprovar a qualificação dos soldadores; 

b) Aprovar avaliação de desempenho dos soldadores; 

 

7.13.1.2. Inspetor de solda nível I: 

a) Acompanhar a Qualificação dos Soldadores; 

b) Certificar-se de que foi elaborada documentação de soldagem especifica para tal 

atividade – EPS, IEIS,RQPS,RQS aprovada para o uso; 

c) Certificar-se de que foi feita avaliação por ultrassom, quanto à espessura da parede da 

tubulação a ser soldada e que a mesma encontra-se dentro da faixa estabelecida pela 

EPS/IEIS aprovada; 
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d) Checar se os equipamentos necessários estão disponíveis e em boas condições de 

trabalho, inclusive quanto à validade e conformidade com o plano de calibração; 

e) Assegurar que os Soldadores estão qualificados para as especificações contidas no 

procedimento de soldagem e parâmetros do processo; 

f) Avaliar se as condições climáticas estão adequadas; 

g) Acompanhar a realização dos trabalhos em campo garantindo a sua conformidade com 

relação aos parâmetros estabelecidos nas normas aplicáveis; 

h) Efetuar todos os registros pertinentes à operação de soldagem; 

i) Selecionar e preencher o Relatório de Acompanhamento de Soldagem;  

j) Efetuar e aprovar exame visual de solda conforme estabelecido na IEIS. 

 

7.13.1.3. Responsável pela executante: 

a) Garante a emissão da PT- Permissão de Trabalho; 

b) Mantem todos os registros pertinentes à operação de soldagem, incluindo os 

relatórios de acompanhamento de soldagem; 

c) Mantem toda a instalação de soldagem e equipamento auxiliar em boas condições; 

d) Mantem a documentação de soldagem disponível em campo; 

e) Mantem no local da atividade a análise de risco (APR), bem como conhecê-la. 

 

7.13.1.4. Controle de Qualidade e Fiscalização da CIGÁS 

a) Fazer com que esta instrução seja cumprida na conforme diretrizes técnicas da CIGÁS 

em conformidade com as normas especificas; 

b) Analisar, avaliar as variáveis requeridas a condicionantes deste tipo de atividade, 

podendo assim definir o local da tubulação, onde será efetuada a solda em carga. 

 

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

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

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

Patrimônio. 

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

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

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

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

envolvidos; 

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

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

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

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

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

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

Documentos para Credenciamento. 

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

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

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

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

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 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

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

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

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

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

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

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

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

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

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

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

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos 

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

autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

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

alguma interferência na operação; 

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

irá executar a atividade; 

 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. 
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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; 

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. 
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9. REGISTROS 

Registro da Qualificação de Soldador e das soldas. 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 


