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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

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

qualidade pretendidos pela CIGÁS na execução dos serviços de soldagem de tubulação e 

conexões de polietileno PE 80 e PE 100 destinados à execução de redes de distribuição 

de gás natural. Esta instrução define condições gerais de soldagem. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ABNT 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 14462-Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 

Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos 

2.3. ABNT 14463-Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 

Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos 

2.4. ABNT 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 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 14472-Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Qualificação de 

soldador 

2.7. Lista de Materiais e Especificações de Projeto. 

 

3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução será aplicada em campo, na execução dos serviços de soldagem de 

tubulação e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 destinados à execução de redes de 

distribuição de gás natural. 
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4. DEFINIÇÕES 

4.1. Alinhamento – Disposição coincidente das geratrizes das peças a serem soldadas 

de topo. 

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

empreendimento.  

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

soldagem, correspondem às dimensões do tubo equivalente. 

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

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

4.6. Cordão final de solda – Ressalto formado por material fundido das peças após a 

soldagem pro fusão. O cordão final de solda é formado por dois cordões simples de solda. 

Ver figura 1. 

4.7. Cordão inicial de solda – Ressalto formado em cada extremidade de tubo ou 

conexão através da pressão da peça com a placa de aquecimento. 

4.8. Cordão simples de solda(s) – Ressalto formado em cada extremidade de tubo ou 

conexão após soldagem por fusão conforme evidenciado na Figura 2. 

4.9. Dispositivo de faceamento – Equipamento dotado de lâminas rotativas, destinado 

a promover o faceamento e o paralelismo das extremidades das peças a serem soldadas 

de topo. 

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

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

empreendimento. 

4.11. Força de aproximação – Força necessária para promover o deslocamento 

longitudinal do tubo. 
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4.12. E.N.D – Ensaio Não Destrutivo.  

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

seção do tubo equivalente. 

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

qualquer seção pertencente à área de soldagem da conexão. 

4.15. Gasoduto – Termo genérico utilizado para definir tubulação de transferência de 

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

4.16. 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. 

4.17. Lote (para amostragem) – Número total de soldas executadas em uma mesma 

data e/ou pelos mesmos soldadores. 

4.18. Niples – Qualquer segmento de tubo com comprimento menor que o comprimento 

padrão dos tubos utilizados na obra. 

4.19. Ovalização da Conexão – Diferença entre o maior valor e o menor diâmetro 

interno de uma seção no caso das conexões eletro-fundidas ou diferença entre o maior e 

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

4.20. Ovalização do Tubo – Diferença entre os valores máximo e mínimo do diâmetro 

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

4.21. Placa de aquecimento – Dispositivo dotado de resistência interna, destinado ao 

aquecimento até o ponto de amolecimento das extremidades das peças a serem soldadas 

de topo. 

4.22. Pressão de arraste – Pressão decorrente da aplicação da força de aproximação. 

4.23. Pressão durante o aquecimento – Pressão resultante do contato das peças com 

a placa de aquecimento durante o tempo necessário para formação do cordão inicial de 

solda. Deve ser aproximadamente 0,15 MPa. 
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4.24. Pressão de fusão – Pressão resultante do contato entre as peças durante a fusão. 

Deve ser maior ou igual à pressão durante o aquecimento. 

4.25. Pressão de junção durante o aquecimento – Soma da pressão de arraste e 

depressão durante o aquecimento. 

4.26. Pressão de junção durante a fusão – Soma da pressão de arraste e da pressão 

de fusão.  

4.27. Pressão de simples contato – Pressão exercida entre a placa de aquecimento e 

as peças a serem soldadas para simplesmente haver o contato entre a placa e os tubos 

e/ou conexões. Deve ser aplicada após decorrido o tempo necessário para formação do 

cordão inicial de solda. 

4.28. Pressão durante o resfriamento – Pressão exercida após a formação do cordão 

final de solda. 

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

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

4.30. Soquete – Resistência elétrica que tem finalidade de gerar calor, a fim de 

possibilitar a soldagem das peças. 

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

da construtora. 

4.32. Tê de serviço – Conexão para execução de derivação, que contem ferramenta de 

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

4.33. Tempo de aquecimento – Tempo em que deve ser mantida a pressão de 

aquecimento. O tempo varia em função da parede do tubo. 

4.34. Tempo de fechamento da máquina – Tempo máximo utilizado para fechamento 

da máquina, para início de soldagem. 

4.35. Tempo de preaquecimento – Tempo em que deve ser mantida a pressão de 

aquecimento. O tempo varia em função da parede do tubo.  
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4.36. Tempo de resfriamento – Tempo em que deve ser mantida a pressão de 

resfriamento. O tempo varia em função da espessura da parede do tubo. 

4.37. Tempo de retirada da placa – Tempo máximo utilizado para a abertura da 

máquina e retirada da placa de aquecimento. 

4.38. Tempo de soldagem – Tempo em que deve ser mantida a pressão de soldagem. 

O tempo varia em função da espessura da parede do tubo.  

4.39. Tubo de polietileno PE 80 e PE 100 – Tubo fabricado com composto de 

polietileno PE 80 ou PE 100, respectivamente. 

 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

 

5.1. Supervisor de Qualidade 

5.2. Supervisor de Obras 

5.3. Inspetor de dutos N1 

5.4. Inspetor de solda N1 

5.5. Encarregado de Obra 

5.6. Técnico de Segurança 

5.7. Soldador de PE habilitado/Certificado 

5.8. Ajudantes 

5.9. Fiscal de Obra 

 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

7.1. EPIs 

7.2. Máquina de solda 

7.3. Eletro fusão 

7.4. Termo fusão 

7.5. Conexões específicas 

7.6. Tubos e PEAD. 
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7. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

7.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.1.1 Cabe à 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, nas normas e 

legislações vigentes. 

7.1.2 Cabe a Fiscalização da CIGÁS, fiscalizadora e/ou gerenciadora fiscalizar o 

cumprimento das normas e diretrizes aplicadas. 

7.2. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

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

meio ambiente e Saúde – PROCIG.SMS.04, Sinalização de Obras – ITCIG.ENG.21 e 

Abertura de Vala – ITCIG.ENG.05. 

7.3. REQUISITOS GERAIS 

Seguir as regras estabelecidas nas ABNT NBR-14461 e ABNT NBR-14462 e também nos 

documentos referencias citados acima. 

7.3.1 SOLDA POR TERMOFUSÃO  

Solda – Somente podem ser unidos com solda de topo os tubos fornecidos de acordo 

com a Tabela 1. 

7.3.1.1. Corte: 

a) O corte do tubo deve ser executado de forma a não acarretar danos tais como 

ovalização, entalhes, delaminações e trincas. 

b) O tubo deve ser cortado com equipamento apropriado que garanta a condição 

especificada no item anterior. Usar guilhotina, cortador elétrico, cortador rotativo ou serra. 
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7.3.1.2. Faceamento: 

a) O dispositivo deve estar preso a armação da máquina de solda, para que não haja 

movimentação das extremidades dos tubos durante o faceamento. Ver Figura 3 

b) Verificar se as superfícies dos tubos estão planas, limpas e faceadas e sem rebarbas e 

unir as extremidades e verificar a ocorrência de algum GAP. O Gap máximo permitido 

está especificado na Tabela 2. 

c) Verificar o alinhamento dos tubos. O desalinhamento máximo permitido entre os 

diâmetros externos é dado na Tabela 2 e conforme a Figura 4. 

 

Tabela 1.  Forma de fornecimento dos tubos de polietileno PE 80 e PE 100 
 

Forma de Fornecimento SDR 11 SDR 17,6 

Barra 
A partir de DE 63 

(inclusive) 
A partir de DE 90 

(inclusive) 

Bobina Até DE 125 Até DE 125 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Cordão final de solda 
 
 

 
Figura 2 – Cordão simples de solda 
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Tabela 2. Condições que devem ser obedecidas na preparação dos tubos e 

conexões de polietileno PE 80 e PE 100 para soldagem de topo 

 
 

 
DE 

Desalinhamento máximo permitido entre os 
diâmetros externos 

 
Gap Máximo 

permitido 
mm SDR 11 SDR 17,6 

63 0,6 0,4 0,3 

90 0,8 0,5 0,3 

110 1,0 0,6 0,3 

125 1,1 0,7 0,3 

160 1,5 0,9 0,3 

180 1,6 1,0 0,3 

200 1,8 1,1 0,3 

225 2,1 1,3 0,5 

250 2,3 1,4 0,5 

280 2,5 1,6 0,5 

315 2,9 1,8 0,5 

 

 
Figura 3.  Dispositivo de Faceamento 

 
 

 
Figura 4.  Desalinhamento dos tubos 
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7.3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7.3.2.1 Antes de cada solda, a placa de aquecimento deve ser limpa, de modo a não 

apresentar nenhum vestígio de lama, óleo, poeira ou resíduos de soldas anteriores. 

7.3.2.2. As superfícies externas e internas dos tubos devem ser limpas com um pano seco 

ou papel, que não soltem fibras, de modo a remover qualquer vestígio de lama ou poeira. 

Além disso, deve-se aplicar um solvente não agressivo ao polietileno (álcool isopropilo ou 

acetona) para impedir a presença de graxa ou óleo nas extremidades dos tubos e 

conexões. 

7.3.2.3. Verificar as seguintes informações, fornecidas pelo fabricante da máquina de 

solda referente a cada diâmetro, a cada SDR e a cada composto: 

a) Pressão de arraste; 

b) Pressão de junção durante o aquecimento; 

c) Pressão de junção durante a fusão; 

d) Tempo de fusão. 

 
7.3.2.4. Elevar e manter a temperatura da placa de aquecimento até o valor especificado 

pelo fabricante de tubos (em geral situa-se entre 200º C e 220º C). É muito importante 

garantir a homogeneidade da temperatura em toda a área da placa de aquecimento. 

7.3.2.5. Para formação do cordão inicial de solda, deve-se pressionar o tubo ou conexão 

contra a placa de aquecimento com a pressão de junção durante o aquecimento. O tubo 

ou conexão só deve ser pressionado contra a placa, a partir do momento em que a 

temperatura for alcançada e estabilizada. 

7.3.2.6. Deve-se assegurar a formação de um cordão inicial de solda em toda a periferia 

dos dois tubos, cuja largura de referência consta na Tabela 3. 

7.3.2.7. Após ser formado o cordão de inicial de solda, a pressão deve ser reduzida para 

a pressão de simples contato. 

7.3.2.8. Os valores de referência dos tempos de simples contato estão apresentados na 

Tabela 3. Informações mais específicas e precisas devem ser obtidas com o fabricante 

dos tubos e conexões. 
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7.3.2.9. Afastar as peças e remover a placa de aquecimento: 

a) Ao se remover a placa de aquecimento, deve-se verificar a existência de material 

fundido preso a mesma. Se isso ocorrer à soldagem deve ser abortada, a placa de 

aquecimento deve ser limpa e devem ser repetidas as operações descritas a partir de 8.2 

(Faceamento). 

 
b) O tempo para afastamento das peças, retirada da placa de aquecimento e junção das 

extremidades, deve ser o menor possível, e está apresentado na Tabela 3. A pressão 

resultante no contato entre as peças deve ser a pressão de fusão (ver Figura 5). 

7.3.2.10. O cordão de solda deve ser uniforme, não apresentando bolhas ou vestígios de 

contaminação da solda. Se isto ocorrer, a soldagem deve ser abortada e devem-se repetir 

as operações a partir de 8.2.1.2 (Faceamento). 

7.3.2.11. A largura do cordão final de solda e do cordão simples de solda deve ser 

conforme especificado nas Tabelas 4 e 5. Como referência, pode-se utilizar a largura 

média do cordão final de solda e dos cordões simples de solda apresentados na Tabela 5. 

O valor da largura do cordão de solda tem uma tolerância de mais ou menos 20%(vinte 

por cento). 

7.3.2.12. A fenda entre os cordões simples não deve implicar diminuição da parede do 

tubo (Ver Figura 6). 

 
7.3.2.13. As peças devem permanecer imóveis, fixas nas garras da máquina de solda 

pelo menos durante o tempo de resfriamento especificado na Tabela 6. Deve-se certificar 

de que a pressão de resfriamento é mantida durante este procedimento. 

7.3.2.14. Após o resfriamento as peças podem ser retiradas da máquina de solda. Não 

deve ocorrer manuseio das peças soldadas até que a temperatura na superfície da solda, 

medida com auxílio de termômetro, atinja 40º C. 

 

Tabela 3. Valores recomendados para execução de solda de topo para a união de 

tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 
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DE 

 
Largura do cordão 
inicial da solda (1) 

Mm 

Tempo de 
simples 
contato 

s 

Tempo máximo de 
retirada da placa de 

aquecimento e junção 
das extremidades 

S 

63 2,0 62 + 10 3 

90 2,0 75 + 10 4 

110 2,0 85 + 10 4 

125 2,0 93 + 10 4 

160 2,0 105 + 10 5 

180 2,0 120 + 10 5 

200 2,0 130 + 10 5 

225 2,0 143 + 10 5 

250 2,0 155 + 10 5 

280 2,5 170 + 10 6 

315 2,5 188 + 10 6 

(1) a largura do cordão inicial de solda é uma referência visual, não sendo 
objeto de medição 

 

 

Figura 5.  União dos tubos para que haja a formação do cordão final de solda 

 

 

Tabela 4. Larguras do cordão final e dos cordões simples de solda em uniões por 

topo de tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 

 

DE 
Diferença entre os cordões simples de solda 

Tubo/tubo Tubo/conexão Conexão/conexão 

63 0,1 B 0,2 B 0,2 B 

90 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 
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110 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

125 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

160 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

180 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

200 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

225 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

250 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

280 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

315 
0,1 B 

0,2 B 0,2 B 

 
 
   
 
 

Tabela 5. Larguras de referência do cordão final de solda 
 

DE 
Largura média de referência do cordão 

final de solda B 
mm 

63 5 – 8 

90 7 – 10 

110 8 – 11 

125 9 – 12 

160 10 – 14 

180 11 – 15 

200 11 – 18 

225 12 – 18 

250 13 – 18 

280 14 – 19 

315 15 – 20 
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Figura 6. Fenda entre os cordões de simples de solda 

 

 

 

 

Tabela 6. Tempos mínimos de resfriamento de tubos e conexões de polietileno 

PE 80 e PE 100 

 

 

DE 
Tempos mínimos de resfriamento 

SDR 11 SDR 17,6 

63 9 5 

90 13 8 

110 15 10 

125 17 11 

160 20 14 

180 20 16 

200 20 17 

225 20 19 

250 20 20 

280 20 20 

315 20 20 

 

7.3.3 Controle de Solda: 

8.3.3.1. Retirar o cordão de solda, interno ou externo, com auxílio de ferramenta 

apropriada. 

8.3.3.2. Medir, com auxílio de paquímetro, as larguras do cordão final e dos cordões 

iniciais de solda. As dimensões devem obedecer ao apresentado na Tabela 4. 
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7.3.3.3. Realizar controle Visual dos cordões de solda. Não será aprovada a solda que 

estiver suja, com bulbos não uniformes, fissuras, etc. O cordão deve ser sólido, com base 

larga. Um cordão com base fina e encaracolado deve ter sido formado com pressão de 

junção elevada ou temperatura insuficiente da placa de aquecimento. Ver Figura 7 

7.3.3.4. Dobrar o cordão de solda e verificar a ocorrência de cortes ou descontinuidades 

conforme a Figura 7. 

7.3.3.5. As soldas que não atenderem aos requisitos do item 8.2.2 Requisitos Específicos 

(controle de solda). Deverão ser reprovadas. Neste caso deve-se cortar o trecho da 

tubulação que contiver a solda e adotar todo procedimento descrito anteriormente a partir 

do item 7.3.1 Solda por Termo fusão para execução de nova solda. 

Figura 7.  Exemplos de ocorrência de cortes e descontinuidades 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 REGISTROS PARA SOLDA DE TOPO 

7.3.4.1. Devem-se arquivar todos os relatórios de solda de topo. Este relatório deve 

apresentar no mínimo os seguintes dados: 

a) Completa identificação dos tubos e conexões, incluindo o DE tipo de material, nomes 

dos fabricantes dos tubos, conexões e códigos que permitam rastrear as produções dos 

tubos e conexões nos programas da qualidade dos fabricantes; 
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b) Completa identificação do local onde se encontra a solda; 

c) Os resultados (laudo) das verificações descritas em 8.2.2 controle de solda, 

especificando se a solda foi aprovada ou reprovada; 

d) Temperatura da placa de aquecimento; 

e) Pressão de junção durante ao aquecimento; 

f) Tempo de retirada da placa de aquecimento e junção das extremidades; 

g) Pressão de junção durante a fusão 

h) Tempo de resfriamento 

i) Nome, assinatura e número da credencial de qualificação (obtida conforme ABNT NBR 

14472) do profissional que executou a solda; 

j) Nome, assinatura e número de qualificação do profissional Inspetor de Dutos N1 

(Conforme Abende - SNQC), que acompanhou a soldagem. 

k) Nome e assinatura do engenheiro responsável; 

l) Data de execução da solda. 

 
7.3.4.2. Caso a solda tenha sido reprovada, deve-se retirar o cordão de solda. O cordão 

de solda retirado deve ser guardado em saco plástico juntamente com o Relatório de 

Solda de Topo. 

 

 

Figura 8.  Indicação do cordão de solda 
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7.3.4.3. Os registros devem ser arquivados pelo Controle da Qualidade, juntamente com 

os respectivos certificados de qualidade, durante a execução da obra. Após a conclusão 

estes registros passam a ser parte integrante da documentação da obra (Data Book). 

 

7.4 SOLDA POR ELETROFUSÃO 

 

7.4.1. SOLDA 

7.4.1.1. Os tubos com diâmetro nominal menor que DE 32 só devem receber derivações 

através de três comuns e luvas de eletrofusão. É proibido utilizar três de serviço.  

7.4.1.2. Tubos com diâmetro maior ou igual à DE 32 podem receber derivações através 

de três de serviço. 

7.4.1.3. Os compostos de polietileno dos tubos e conexões utilizados nas juntas de 

eletrofusão devem ser compatíveis entre si. Devem-se consultar os fabricantes. 

7.4.1.4. A soldagem das peças deve ser feita por soldador qualificado conforme a ABNT 

NBR 14472. 

 

7.4.2. CORTE E LIMPEZA DOS TUBOS A SEREM SOLDADOS COM CONEXÕES DE 

ELETROFUSÃO 

 

7.4.2.1. Os tubos soldados com conexões de eletrofusão com soquete devem ser 

cortados de forma tal que atenda às tolerâncias conforme a Tabela 7. 

7.4.2.2. O corte do tubo deve ser executado de forma a não acarretar danos, tais como, 

ovalização, entalhes, delaminações e trincas. 

7.4.2.3. O tubo deve ser cortado com equipamento apropriado que garanta a condição 

especificada no item anterior. Usar guilhotina, cortador elétrico, cortador rotativo ou serra. 

Após corte do tubo, remover as rebarbas. 

7.4.2.4. As superfícies externas e internas dos tubos devem ser limpas com um pano seco 

ou papel, que não soltem fibras, de modo a remover qualquer vestígio de lama ou poeira. 
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Além disso, deve-se aplicar um solvente não agressivo ao polietileno (álcool isopropílico 

ou acetona) para impedir a presença de graxa ou óleo nas extremidades dos tubos e 

conexões. 

 
Tabela 7. Tolerâncias máximas de perpendicularidade de extremidade do tubo. 

DE Desvio máximo de 
Perpendicularidade 

DE Desvio máximo de 
Perpendicularidade 

20 1,0 160 3,0 

25 1,0 180 4,0 

32 1,0 200 4,0 

40 1,0 225 4,0 

63 2,0 250 5,0 

90 2,0 280 5,0 

110 2,0 315 5,0 

 

7.4.3. RASPAGEM DOS TUBOS 

7.4.3.1. A raspagem da superfície externa do tubo ou conexão tipo “ponta” na área onde 

ocorrerá a eletrofusão deve ser realizada para que seja removida a superfície oxidada. 

7.4.3.2. Após a raspagem da superfície, limpar conforme item 8.3.2 (Corte e limpeza dos 

tubos a serem soldados com conexões de eletrofusão), e não mais tocar na superfície. 

Os tubos devem ser imediatamente soldados. 

7.4.4. POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO 

As peças a serem soldadas devem ser presas a um dispositivo que garanta o 

posicionamento e evite a movimentação das peças durante as fases de soldagem e 

resfriamento. 

7.4.5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7.4.5.1. Ao retirar a conexão da embalagem, verificar a disposição da resistência elétrica. 

Verificar se a superfície na região de solda está limpa e seca. Se necessário, limpar a 

conexão com auxílio de um pano seco. 

7.4.5.2. Posicionar a conexão na região da tubulação onde se processa a eletrofusão. 
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7.4.5.3. Prender as conexões e tubos com dispositivo de alinhamento. 

7.4.5.4. Retirar os protetores dos terminais elétricos dos elementos resistivos, se houver, 

que devem ser ligados aos cabos provenientes da máquina de solda. 

7.4.5.5. Verificar as condições necessárias: tempo de aquecimento, SDR das peças, 

tempo de resfriamento, a voltagem que deve ser utilizada na máquina de solda. Estas 

informações devem estar disponíveis na conexão a ser soldada. 

7.4.5.6. Dar início a soldagem das peças. 

7.4.5.7. Após decorrido o tempo de aquecimento, deve ocorrer o extravasamento do 

material fundido através dos sinalizadores externos. Se isso não ocorrer a soldagem deve 

ser abortada. As peças devem ser separadas e deve-se repetir o procedimento anterior. 

7.4.5.8. As peças devem permanecer fixas nos dispositivos de posicionamento durante o 

tempo de resfriamento conforme recomendado pelo fabricante. 

7.4.5.9. Marcar sobre (ou ao lado da) conexão, o horário da liberação da solda (término 

do resfriamento). 

7.4.6 CONTROLE DE SOLDA 

O relatório de solda por eletrofusão deve conter as seguintes informações: 

a) Completa identificação dos tubos e conexões, incluindo o DE nomes dos fabricantes 

dos tubos e conexões e código que permita rastrear os certificados dos fabricantes; 

b) Controle visual da soldagem que deve incluir; 

c) Verificação da região em volta da conexão que deve estar com a região uniforme e 

eficientemente raspada; 

d) Verificação do extravasamento do material fundido através da interface da conexão 

com tubo (Ver figura abaixo). Não deve ocorrer tal extravasamento em nenhum ponto 

desta interface; 

e) Verificação do acionamento dos sinalizadores externos (extravasador) após decorrido o 

tempo de aquecimento; 

f)  Tempo de resfriamento; 
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g) Nome, assinatura e número da credencial de qualificação (obtida de acordo com a 

ABNT NBR 14472) do profissional que executou a solda; 

h) Nome, assinatura e número de qualificação do profissional Inspetor de dutos 

(Conforme Abende - SNQC), que acompanhou a soldagem; 

i)  Nome e assinatura do engenheiro responsável; 

j)  Data da execução da solda. 

 

 

Figura 9. Ligação entre os terminais elétricos e a máquina de solda 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Região raspada em volta da cone 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Exemplo de ocorrência de extravasamento 
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8. REQUISITOS DE SMS 

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

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

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

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

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

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

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

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

Patrimônio. 

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

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

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

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

envolvidos; 

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

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

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

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

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

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

Documentos para Credenciamento. 

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

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

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

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

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

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

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

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

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

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

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

uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e 

Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

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

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

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

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

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

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

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

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

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

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

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos 

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

autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

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

alguma interferência na operação; 

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

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

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

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

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 

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

emissão da PT. 

 

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

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção a: 

 Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência 

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

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

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

emergências; 

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

sendo ela de qualquer gravidade; 

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

 

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

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

resíduos gerados; 

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

terceirizadas: 

 Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido 

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

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

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

característica de emergência externas e internas; 

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 

Relatórios elaborados pela contratada conforme o item 5 (ABNT 14462-Sistemas para 

distribuição de gás combustível para redes enterradas - Tubos de polietileno PE 80 e PE 

100 – Requisitos). 

Os relatórios devem ser emitidos por Inspetores de Soldagem N1 qualificados e treinados 

neste processo, assim como Inspetores de dutos N1 e Operadores de soldagem. 

10. ANEXOS 

Relatório de inspeção aprovado por profissional qualificado conforme procedimento e 

normas aplicáveis com base no MD. 

 


