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1 OBJETO 
 

O presente documento tem por objetivo definir o escopo dos serviços de responsabilidade 
do CONTRATADO para a Construção e Montagem de Redes e Ramais para a 
interligação de clientes dos segmentos industrial, termoelétrico, comercial e automotivo na 
região metropolitana de João Pessoa e Campina Grande. 
 
O objeto é a contratação dos serviços de projeto executivo, construção e montagem de 
rede e ramais em aço e PEAD para o fornecimento de Gás Natural a clientes dos 
segmentos industrial, termoelétrico, comercial e automotivo na região da grande João 
Pessoa e no município de Campina Grande/PB, revitalização, adequação e montagem de 
Conjuntos de regulagem e medição (CRM) e instalação de Estação de Redução 
Secundária (ERS) visando a expansão e saturação da Rede de Distribuição de Gás 
Natural - RDGN e interligação de novos clientes na área de concessão da PBGÁS 
 

 

2 CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. A PBGÁS, em função dos prazos para fornecimento de gás negociados com seus 
clientes, poderá vir a solicitar que sejam mobilizados recursos para o desenvolvimento de 
até 3 (três) frentes de serviços. Uma mesma frente de serviço poderá estar sendo 
envolvida no atendimento simultâneo de mais de uma Autorização de Serviço (AS) por 
município, o que demandará do CONTRATADO ações planejadas para atendimento do 
cronograma físico estabelecido, de comum acordo, para cada Autorização de Serviço 
(AS). 
 
2.1.1. A equipe mínima para cada frente de serviço de solda em aço deve ser composta 
de no mínimo os seguintes profissionais: 01 (um) Encarregado de obras mecânica / civil; 
01 (um) Soldador qualificado API 1104 (Aço Carbono); 01 (um) Inspetor de dutos N1 
qualificado FBTS, 01 (um) Inspetor de solda EV qualificado ABENDI, 01 (um)  Inspetor de 
solda US qualificado ABENDI (que poderá ser compartilhado com outras frente 
simultâneas), 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho, 01 (um) revestidor, 01 (um) 
lixador; e correspondente equipe operacional (ajudantes, pedreiro, operadores, 
motoristas, etc.). 
 
2.1.2. A equipe mínima para cada frente de serviço de solda em PEAD deve ser 
composta de no mínimo os seguintes profissionais: 01 (um) Encarregado de obras 
mecânica / civil; 01 (um) Soldador (PE 80/100) qualificado na ABNT NBR 16302; 01 (um) 
Técnico de Segurança do Trabalho e correspondente equipe operacional (ajudantes, 
pedreiro, operadores, motoristas, etc.). 
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2.2. Para todos os serviços realizados por subcontratação, o CONTRATADO deverá 
apresentar os seus critérios de seleção das empresas subcontratadas, para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO da PBGÁS. 
 
2.3. A execução dos serviços contratados será feita através de Autorizações de 
Fornecimento (AF), emitidas pela PBGÁS durante a vigência do Contrato, ficando à seu 
critério o estabelecimento dos Ramais a serem construídos e dos Consumidores a serem 
ligados e a ordem de ligação. 

 
2.3.1. O início das atividades do contrato corresponderá a apresentação e aprovação dos 
Procedimentos Executivos, do Manual da Qualidade, do Plano de Segurança e Saúde, 
qualificação do pessoal especializado, mobilização da equipe, instalação do canteiro com 
placas de obra, obedecendo o cronograma físico-financeiro da licitação; 
 
2.3.2. Num prazo de até 15 (quinze) dias corridos ou a ser acertado na primeira reunião, 
o CONTRATADO deverá encaminhar para aprovação da PBGÁS: 

 

 Projeto Executivo / Projeto Executivo Complementar Detalhado, incluindo a 
pesquisa por sondagem geofísica por caminhamento elétrico, nos locais onde 
utilizado o método não destrutivo (MND – furo direcional) e / ou sondagem por 
georadar para verificação de interferencias para o lançamento da tubulação. 

 Toda a documentação necessária para solicitação (pelo CONTRATADO, com 
assessoria da PBGÁS), de autorizações para execução das obras junto aos 
diversos órgãos públicos envolvidos, incluindo empresas concessionárias de 
serviços. 

 Cronograma detalhado para execução dos Ramais em consonância com as 
prioridades estabelecidas pela PBGÁS; 

 Número de frentes a serem empregadas na execução dos serviços; 

 Composição e distribuição dos recursos humanos a serem alocados nos serviços, 
detalhando, para cada frente, o número de funcionários a serem utilizados por 
categoria profissional; 

 Composição e distribuição dos equipamentos a serem empregados nas frentes; 

 Lista dos materiais a serem empregados nos Ramais, cujo fornecimento cabe à 
PBGÁS. 

 
2.3.3. A mobilização e o início dos trabalhos deverão ocorrer em até 05 (cinco) dias 
corridos da aprovação do Projeto Executivo Complementar, do Cronograma e 
Planejamento (Frentes, Equipamentos, Planilha, Materiais etc.), além das autorizações e 
licenças necessárias conforme acima descrito. 
 
2.4. As quantidades apresentadas na Planilha de Preços Unitários (PPU), Anexo Q7 do 
Contrato são estimadas, servindo de base apenas para contratação. Para efeito de 
posterior pagamento, serão consideradas somente as quantidades efetivamente 
executadas e atestadas pela Fiscalização da PBGÁS. 
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2.5. O CONTRATADO deverá apresentar, antes do início dos trabalhos de construção 
e montagem das redes e ramais, relatório fotográfico em cor, de todas as benfeitorias e 
estruturas existentes no local onde ocorrerá(ão) seus trabalhos. Este relatório tem por 
objetivo permitir a perfeita restauração da área e benfeitorias porventura existentes, que 
possam ser afetadas pela implantação dos Ramais. Após a conclusão dos serviços e 
restauração do local o CONTRATADO deverá apresentar novo relatório fotográfico. O 
custo dos relatórios fotográficos deve estar diluído no item de Implantação do Contrato e 
Mobilização da PPU. 
 
2.6. Caberá ao CONTRATADO a elaboração do projeto de detalhamento de 
interligação aos consumidores, isto é, projetos de qualquer obra especial que for 
necessária à construção e montagem da tubulação, a fim de caracterizar o lançamento 
adequado das tubulações e de instalação de estações. 
 
2.7. Os serviços de construção e montagem devem ser executados em conformidade 
com o ASME B31.8, NBR 12712, NBR 14461, especificações técnicas e demais anexos 
deste MD. 
 
2.8. DESCRIÇÃO BÁSICA DOS TRAÇADOS  

 
Os desenhos e demais documentos que apresentam o projeto para implantação da Redes 
e Ramais, objeto da contratação, estão contidos no ANEXO deste documento. 
 
As redes e ramais derevão atender os seguintes critérios operacionais: 
 

 Rede em Aço 
Aplicação: Empregada em regiões com nível de densidade populacional relativo. 
Máxima pressão de operação: 17,00 kgf/cm².man 
Pressão de Operação Normal: 12,00 kgf/cm².man 
Mínima Pressão de Operação: 8,00 kgf/cm².man 

 

 Rede em PEAD 
Aplicação: Empregada em regiões com nível de densidade populacional relativo. 
Máxima pressão de operação: 7,00 kgf/cm².man 
Pressão de Operação Normal: 4,00 kgf/cm².man 
Mínima Pressão de Operação: 1,00 kgf/cm².man 

 
A obra deverá receber sinalização adequada (cones, tapumes, etc.) para alertar aos 
usuários das vias quanto à existência de obra (especificação técnica ET 002-16 
Sinalização de obras de construção de redes e ramais). 
 
A Classe de Locação deverá ser definida seguindo as determinações da norma ABNT 
NBR 12712. 
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Durante as obras de construção deverá ser assegurado o acesso livre com segurança 
garantida para todas as propriedades. 
 
Junto com a tubulação, serão lançados bi-tubo de PEAD para condução de cabos de 
telemetria e serão instaladas placas, tachões e marcos para sinalização da rede de gás  e 
identificação dos equipamentos (especificação técnica ET 015-16 Sinalização permanente 
de redes e ramais). 
 
Ao longo de toda a extensão, nos locais onde forem abertas valas para instalação da 
tubulação, tie-ins e/ou cachimbos, serão implantadas placas de concreto e tela com fita de 
sinalização enterradas. 
 
Nos locais onde está prevista a abertura de “cachimbos”, a recomposição será realizada 
da mesma forma que na abertura de vala. A recomposição será feita mantendo o piso da 
mesma forma original. 
 
Na execução de método destrutivo (ET 007-16 Abertura de vala para construção de redes 
e ramais) em área urbana, deverá ser dada atenção especial quanto à preservação da 
propriedade pública e/ou privada, incluindo aqui os cuidados dispensados quando da 
abertura de valas, do fechamento (o mais rápido possível) e da recomposição (grama, 
calçada, arbustos arvores e acessos). Os proprietários deverão ser contatados antes do 
início das obras para esclarecimentos e informações. 
 
Nos trechos onde previsto a instalação da tubulação por “método não destrutivo” (MND) 
(especificação técnica ET 013-16 Furo direcional), devem ser realizados estudos de 
sondagem geofísica ou sondagem por georadar. Os resultados deverão ser apresentados 
em relatório de Sondagem Geofísica antes do início das atividades de perfuração. 
 
Para implantação de tubulação pelo método não destrutivo (MND), deverá ser 
considerada abertura de vala quando for encontrado material impenetrável (rocha – 
material de 3ª categoria), o que impossibilita a execução de furo direcional. Material de 2ª 
categoria pode dificultar a execução do furo, mas não o impede. 
 
O CONTRATADO deverá, antes do comissionamento com gás natural da rede em aço, 
deverá inspecionar a integridade do revestimento através de inspeção por método PCM 
(Pipeline Current Mapper) conforme procedimento normativo e especificações técnicas 
anexas. 
 
Neste projeto, foram consideradas as interferências com instalações de empresas 
concessionárias que possuem suas redes nas vias por onde a rede de gás está projetada.  
Algumas interferências, como rede de águas pluviais, drenagem, adutoras, esgoto 
sanitário e rede telefônica, não possuem cadastros documentados sendo necessário, 
durante a fase construtiva, o acompanhamento destes órgãos impedindo futuras 
complicações e acidentes. 
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Na rede de PEAD serão instaladas válvulas de bloqueio ao longo da Linha Tronco 
segundo critério de espaçamento de válvula da PBGÁS, bem como válvulas para 
derivações e para interligação de consumidores. 
 
2.8.1. CONSTRUÇÃO DE REDE E RAMAIS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS PARA 
AS INDÚSTRIAS ROCHA ASFALTOS E SIM ENGENHARIA. 
 
O serviço para o fornecimento de Gás Natural para as indústrias tem como escopo a 
construção de gasoduto em aço (interligado a rede existente por derivação soldada), 
contemplando a construção de caixa de bloqueio, cruzamento de rodovia e instalação de 
Estação de Redução Secundária (ERS) enterrada, e construção de gasoduto em PEAD (a 
partir da ERS), contemplando os ramais para as indústrias, a revitalização e instalação de 
CRM (tipo industrial) para a Indústria Rocha Asfaltos e montagem e instalação de CRM 
(tipo comercial) para a indústria SIM Engenharia. 
 
A conexão da nova rede em aço com a rede existente se dará por derivação soldada, com 
instalação de Tê DN 4” montagem de spool da derivação até a caixa de bloqueio, onde 
será instalada válvula de bloqueio DN 4”, com vent’s DN ½”. A classe de pressão dos 
acessórios de tubulação e dos equipamentos em aço devem obedecer aos critérios da 
classe 150#. 
 
Para a realização da solda do Tê DN 4”, o bloqueio e a despressurização da tubulação 
existente será de responsabilidade da PBGÁS. É de responsabilidade da CONTRATADA 
a inertização do trecho bloqueado e a instalação de elementos que eliminem o risco de 
passagem de gás para o referido trecho (raquetes entre flanges, pigs espuma, balões 
inflaveis, etc.) e.  
 
O gasoduto de aço, será constituída de tubos API 5l Gr.B com diâmetro DN 4”, 
revestimento externo em polietileno extrudado de tripla camada, com extensão total 
aproximado de 80 m.  
 
A rede de aço deverá ser construída pelo “método não destrutivo”, no cruzamento da 
rodovia BR 230, com instalação de tubo camisa (especificação técnica ET 018-16 
Cruzamentos e travessias), com comprimento aproximado de 60 metros, e pelo “método 
destrutivo”, nos demais trechos, conforme procedimento de Abertura de vala para 
construção de redes e ramais, especificação técnica ET 007-16, com comprimento 
aproximado de 20 metros. 
 
A caixa de bloqueio será confeccionada em alvenaria/concreto com tampa em concreto 
armado e tampão em ferro fundido, conforme modelo indicado no Desenho PADRÃO 
CAIXA DE VÁLVULA TIPO 1. 
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O serviço de construção da caixa de bloqueio corresponde (não se limitando) a: 
Fornecimento de materiais (exceto os fornecidos pela PBGÁS); Elaboração do projeto 
detalhado de fabricação da caixa e dos arranjos mecânicos; Montagem e instalação do 
conjunto completo de válvulas de bloqueio e vent’s; Teste hidrostático e limpeza da 
tubulação através da passagem de pig’s de limpeza (raspadores e espuma); pig 
calibrador; Teste hidrostático e pneumático de válvula de bloqueio; Abertura e preparo da 
vala, inclusive com escoramento; Corte e solda para interligação do spool, até a caixa de 
bloqueio; Fabricação e montagem do conjunto completo incluindo válvula de bloqueio; 
ensaios visuais, ultrassom e líquido penetrante; Revestimento externo das juntas 
soldadas enterradas com manta termo contrátil; 
 
A Estação de Redução Secundária (ERS) será instalada em caixa enterrada (conforme 
desenho PADRÃO CAIXA DE VÁLVULA TIPO 3). A caixa da ERS deverá ser 
confeccionada em alvenaria/concreto armado com tampa em chapa xadrez, respeitando 
as dimensões dos Projetos: ERS Tipo D (DE-NT-816-TZC-001) e Tampa ERS Tipo D 
(DE-NT-816-TZC-004). A conexão do gasoduto com a ERS na entrada será por flange DN 
3” e na saída por solda PEAD DE 63mm. 
 
A implantação da tubulação de PEAD será realizada atravé do método destrutivo (MD) de 
construção. A rede de PEAD será construída em PE 80, DE 110mm, com extensão 
aproximada de 300 m. O ramal para a indústria Rocha Asfaltos será construído em PE 80, 
DE 63mm, com extensão aproximada de 15 m e o ramal para a indústria SIM Engenharia 
será construída em PE 80, DE 32mm, com extensão aproximada de 105 m. 
 
O serviço de revitalização do CRM da indústria Rocha Asfaltos corresponde (não se 
limitando) a: Jateamento interno, tratamento mecânico e pintura dos spools do CRM; 
fornecimento e montagem de componentes (válvulas, filtros, retenções, parafusos, juntas, 
manômetros, etc); Instalação de junta de isolamento elétrico tipo monolítica; fabricação e 
instalação de skid. Os detalhes das adequações no CRM estão descritos no PROJETO 
REVITALIZAÇÃO CRM INDUSTRIAL A.  
 
É de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento e a montagem/instalação do 
sistema de medição (medidores), corretor de volume (computador de vazão) e telemetria 
(Painel, tubulaçãos/conexões, modem, cabeamento lógico, etc). Caberá ao 
CONTRATADO a integração do sistema de telemetria da estação ao sistema supervisório 
da PBGAS. 
 
Para a indústria SIM Engenharia a CONTRATADA deverá montar e instalar CRM (tipo 
comercial) conforme procedimento PT 002 Procedimento de montagem de CRM. A 
pintura deverá ser realizada conforme procedimento PT 001 Procedimento de pintura de 
CRM.  
 
2.8.2. CONSTRUÇÃO DE REDE E RAMAL PARA O FORNECIMENTO DE GÁS PARA A 
INDÚSTRIA DEBOA. 
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O serviço para o fornecimento de Gás Natural a indústria tem como escopo a construção 
de gasoduto em aço (interligado a rede existente por derivação soldada), contemplando a 
construção de trecho de rede, caixa de bloqueio, ramal para a indústria e a revitalização e 
instalação do CRM (tipo industrial). 
 
A conexão da nova rede em aço com a rede existente se dará por derivação soldada, com 
instalação de Tê DN 4” e construção de rede até a caixa de bloqueio, onde será instalada 
válvulas de bloqueio de espera DN 4”, com vent’s DN ½”. A classe de pressão dos 
acessórios de tubulação e dos equipamentos em aço devem obedecer aos critérios da 
classe 150#. 
 
Para a realização da solda, o bloqueio e a despressurização da tubulação existente será 
de responsabilidade da PBGÁS. É de responsabilidade da CONTRATADA a inertização 
do trecho onde será realizada a solda e a instalação de elementos que eliminem o risco 
de passagem de gás para o trecho bloqueado (raquetes entre flanges, pigs espuma, 
balões inflaveis, etc.).  
 
O gasoduto para a indústria será constituída de tubos de aço API 5l Gr.B no diâmetro DN 
4” com revestimento externo em polietileno extrudado de tripla camada, com extensão 
aproximada de 250m.  
 
A rede de aço deverá ser construída pelo método destrutivo (MD) de construção (abertura 
em vala) conforme especificação técnica ET 013-16. 
 
A caixa de bloqueio será confeccionada em alvenaria/concreto com tampa em concreto 
armado e tampão em ferro fundido, conforme modelo indicado no desenho PADRÃO 
CAIXA DE VÁLVULA TIPO 2. 
  
O serviço de construção da caixa de bloqueio corresponde (não se limitando) a: 
Fornecimento de materiais (exceto os fornecidos pela PBGÁS); Elaboração do projeto 
detalhado de fabricação da caixa e dos arranjos mecânicos; Montagem e instalação do 
conjunto completo de válvulas de bloqueio para a indústria, vent’s e válvula de espera; 
Teste hidrostático e limpeza da tubulação através da passagem de pig’s de limpeza 
(raspadores e espuma); pig calibrador; Teste hidrostático e pneumático de válvula de 
bloqueio; Abertura e preparo da vala, inclusive com escoramento; Corte e solda para 
interligação do spool, até a caixa de bloqueio; Fabricação e montagem do conjunto 
completo incluindo válvula de bloqueio; Ultrassom e ensaio por líquido penetrante; 
Revestimento externo das juntas soldadas enterradas com manta termo contrátil; 
 
O serviço de revitalização do CRM corresponsde (não se limitando) a: Jateamento 
interno, tratamento mecânico e pintura dos spools do CRM; montagem de componentes 
(válvulas, filtros, retenções, parafusos, juntas, manômetros, etc); Instalação de junta de 
isolamento elétrico tipo monolítica; fabricação e instalação de skid. Os detalhes das 
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adequações no CRM estão descritos no PROJETO REVITALIZAÇÃO CRM INDUSTRIAL 
A.  
 
2.8.3. CONSTRUÇÃO DE REDE E RAMAL PARA O FORNECIMENTO DE GÁS PARA O 
POSTO PLANALTO II. 
 
O serviço para o fornecimento de Gás Natural para o Posto Planalto tem como escopo a 
construção de gasoduto em aço DN 4” (interligado a rede existente por derivação 
soldada), contemplando a construção de caixa de válvula (com instalação de válvula de 
bloqueio para o posto e válvula de espera), construção do ramal para o Posto e instalação 
do CRM (tipo automotivo). 
 
A conexão da nova rede em aço com a rede existente se dará por derivação soldada, com 
instalação de Tê DN 4” e construção de rede até a caixa de bloqueio, onde será instalada 
válvulas de bloqueio de espera DN 4”, com vent’s DN ½”, e ramal até o CRM do Posto. A 
classe de pressão dos acessórios de tubulação e dos equipamentos em aço devem 
obedecer aos critérios da classe 150#. 
 
Para a realização da solda, o bloqueio e a despressurização da tubulação existente será 
de responsabilidade da PBGÁS. É de responsabilidade da CONTRATADA a inertização 
do trecho onde será realizada a solda e a instalação de elementos que eliminem o risco 
de passagem de gás para o trecho bloqueado (raquetes entre flanges, pigs espuma, 
balões inflaveis, etc.).  
 
A tubulação de aço, será constituída de tubos API 5l Gr.B, diâmetro DN 4” com 
revestimento externo em polietileno extrudado de tripla camada, com extensão 
aproximada de 330m. A classe de pressão dos acessórios de tubulação e dos 
equipamentos em aço devem obedecer aos critérios da classe 150#. 
 
A rede de aço deverá ser construída pelo “método destrutivo”, conforme procedimento de 
Abertura de vala para construção de redes e ramais, especificação técnica ET 007-16. 
 
A caixa de bloqueio será confeccionada em alvenaria/concreto com tampa em concreto 
armado e tampão em ferro fundido, conforme modelo indicado no Desenho PADRÃO 
CAIXA DE VÁLVULA TIPO 2. 
 
O serviço de construção da caixa de bloqueio corresponde (não se limitando) a: 
Fornecimento de materiais (exceto os fornecidos pela PBGÁS); Elaboração do projeto 
detalhado de fabricação da caixa e dos arranjos mecânicos; Montagem e instalação do 
conjunto completo de válvulas de bloqueio para a indústria, vent’s e válvula de espera; 
Teste hidrostático e limpeza da tubulação através da passagem de pig’s de limpeza 
(raspadores e espuma); pig calibrador; Teste hidrostático e pneumático de válvula de 
bloqueio; Abertura e preparo da vala, inclusive com escoramento; Corte e solda para 
interligação do spool, até a caixa de bloqueio; Fabricação e montagem do conjunto 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM) 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

___________________________________________ 

 9 de 50  

completo incluindo válvula de bloqueio; Ultrassom e ensaio por líquido penetrante; 
Revestimento externo das juntas soldadas enterradas com manta termo contrátil; 
 
2.8.4. CONSTRUÇÃO DE REDE E RAMAL PARA O FORNECIMENTO DE GÁS PARA 
CLIENTES DO SEGMENTO INDÚSTRIAL E/OU COMERCIAL. 
 
O serviço para o fornecimento de Gás Natural a indústria/comércio tem como escopo a 
construção de gasoduto em aço (interligado a rede existente por derivação soldada ou 
flangeada), contemplando o serviço de derivação, construção de trecho de rede, caixa de 
bloqueio, ramal para os clientes e instalação de CRM. 
 
A conexão da nova rede com a rede existente se dará por derivação soldada, com 
instalação de Tê e construção de rede até a caixa de bloqueio onde será instalada válvula 
de bloqueio, com vent’s e válvulas de bloqueio tripardidas DN ½”. A classe de pressão 
dos acessórios de tubulação e dos equipamentos em aço devem obedecer aos critérios 
da classe 150#. 
 
Para a realização da solda, o bloqueio e a despressurização da tubulação existente será 
de responsabilidade da PBGÁS. É de responsabilidade da CONTRATADA a instalação de 
elementos que eliminem o risco de passagem de gás para o trecho bloqueado (raquetes 
entre flanges, pigs espuma, balões inflaveis, etc.) e a inertização do trecho onde será 
realizada a solda.  
 
A tubulação de aço, será constituída de tubos API 5l Gr.B, DN 2”, 4” ou 6”, com 
revestimento externo em polietileno extrudado de tripla camada. A rede de aço deverá ser 
construída pelo “método destrutivo” conforme especificação técnica ET 007-16. 
 
A caixa de bloqueio será confeccionada em alvenaria/concreto com tampa em concreto 
armado e tampão em ferro fundido, conforme modelo indicado nos anexos. 
  
O serviço de construção da caixa de bloqueio corresponde (não se limitando) a: 
Fornecimento de materiais (exceto os fornecidos pela PBGÁS); Elaboração do projeto 
detalhado de fabricação da caixa e dos arranjos mecânicos; Montagem e instalação do 
conjunto completo de válvulas de bloqueio e vent’s; Teste hidrostático e limpeza da 
tubulação através da passagem de pig’s de limpeza (raspadores e espuma); pig 
calibrador; Teste hidrostático e pneumático de válvula de bloqueio; Abertura e preparo da 
vala, inclusive com escoramento; Corte e solda para interligação do spool, até a caixa de 
bloqueio; Fabricação e montagem do conjunto completo incluindo válvula de bloqueio; 
Ultrassom e ensaio por líquido penetrante; Revestimento externo das juntas soldadas 
enterradas com manta termo contrátil; 
 
2.8.5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE REDUÇÃO SECUNDÁRIA 
PARA O FORNECIMENTO DE GÁS PARA CLIENTES DO SEGMENTO COMERCIAL 
E/OU RESIDENCIAL. 
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Este serviço tem como escopo o fornecimento da ERS com todos os componentes e skid 
de sustentação, caixa em polietileno de alta densidade (para instalação da ERS) com 
tampa em FoFo nodular, com aberturas para as tubulações de vent’s, vent’s com chapeu 
chinês, escavação para a instalação da caixa e soldas para a interligação com a rede 
existente e a nova rede em PEAD.  
 
A conexão da ERS com a rede existente se dará por conexão flangeada, e o spool de 
interligação com a rede existente se dará por derivação soldada, com instalação de Tê. A 
classe de pressão dos acessórios de tubulação e dos equipamentos em aço devem 
obedecer aos critérios da classe 150#. 
 
Para a realização da solda, o bloqueio e a despressurização da tubulação existente será 
de responsabilidade da PBGÁS. É de responsabilidade da CONTRATADA a instalação de 
elementos que eliminem o risco de passagem de gás para o trecho bloqueado (raquetes 
entre flanges, pigs espuma, balões inflaveis, etc.) e a inertização do trecho onde será 
realizada a solda.  
 
A tubulação de aço, será constituída de tubos API 5l Gr.B Schedule 40, com revestimento 
externo em polietileno extrudado de tripla camada. A rede de aço deverá ser construída 
pelo “método destrutivo”, conforme especificação técnica ET 007-16. 
 
A ERS deverá ser fornecida com caixa em polietileno de alta densidade com tampa em 
ferro fundido nodular, conforme modelo indicado no Desenho PROJETO ERS TIPO C. 
  
2.8.6. CONSTRUÇÃO DE REDE E RAMAL PARA O FORNECIMENTO DE GÁS PARA A 
EPASA. 
 
O serviço para o fornecimento de Gás Natural a indústria tem como escopo a construção 
de gasoduto em aço (interligado a rede existente por derivação soldada), contemplando a 
construção de caixa de bloqueio, ramal para a indústria e a revitalização e instalação de 
CRM (tipo industrial). 
 
A conexão da nova rede em aço com a rede existente se dará por derivação soldada, com 
instalação de Tê DN 6” e construção de rede até a caixa de bloqueio, onde será instalada 
válvulas de bloqueio e espera DN 6”, com vent’s DN ½”. A classe de pressão dos 
acessórios de tubulação e dos equipamentos em aço devem obedecer aos critérios da 
classe 150#. 
 
Para a realização da solda, o bloqueio e a despressurização da tubulação existente será 
de responsabilidade da PBGÁS. É de responsabilidade da CONTRATADA a inertização 
do trecho onde será realizada a solda e a instalação de elementos que eliminem o risco 
de passagem de gás para o trecho bloqueado (raquetes entre flanges, pigs espuma, 
balões inflaveis, etc.).  
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O gasoduto para a indústria será constituída de tubos de aço API 5l Gr.B no diâmetro DN 
6” com revestimento externo em polietileno extrudado de tripla camada, com extensão 
aproximada de 1.500 m.  
 
A rede de aço deverá ser construída pelo método destrutivo (MD) de construção (abertura 
em vala) conforme especificação técnica ET 007-16. 
 
A caixa de bloqueio será confeccionada em alvenaria/concreto com tampa em concreto 
armado e tampão em ferro fundido, conforme modelo indicado no desenho PADRÃO 
CAIXA DE VÁLVULA TIPO 1. 
  
O serviço de construção da caixa de bloqueio corresponde (não se limitando) a: 
Fornecimento de materiais (exceto os fornecidos pela PBGÁS); Elaboração do projeto 
detalhado de fabricação da caixa e dos arranjos mecânicos; Montagem e instalação do 
conjunto completo de válvulas de bloqueio para a indústria, vent’s e válvula de espera; 
Teste hidrostático e limpeza da tubulação através da passagem de pig’s de limpeza 
(raspadores e espuma); pig calibrador; Teste hidrostático e pneumático de válvula de 
bloqueio; Abertura e preparo da vala, inclusive com escoramento; Corte e solda para 
interligação do spool, até a caixa de bloqueio; Fabricação e montagem do conjunto 
completo incluindo válvula de bloqueio; Ultrassom e ensaio por líquido penetrante; 
Revestimento externo das juntas soldadas enterradas com manta termo contrátil; 
 
O serviço de revitalização do CRM corresponsde (não se limitando) a: Desmontagem de 
componentes (válvulas, filtros, retenções, parafusos, juntas, manômetros, etc), tratamento 
mecânico e pintura dos spools, componentes e skid do CRM; manutenção de 
componentes; montagem de componentes; Os detalhes do CRM estão descritos no 
PROJETO REVITALIZAÇÃO CRM INDUSTRIAL B.  
 
3 MATERIAIS DE FORNECIMENTO DA PBGÁS 
  

 Tubos API 5L Gr. B, comprimento nominal de 12 m, com revestimento externo 
anticorrosivo e extremidades biseladas para solda de topo: 
DN 6”, Sch 40 X 1.500m; 
DN 4", Sch 40 X 780m; 
DN 2", Sch 40 X 120m. 

 Tubos PE 80 – SDR 11: em bobinas com comprimento nominal de 100m: 
DE 110mm X 300m;  
DE 63mm X 15m; 
DE 32mm X 105m;  

 Bitubo de polietileno (PEAD), DE 40 mm, conforme norma NBR 14683-1, preto e 
azul, comprimento de 2.900 m. 

 01 (uma) Tampa para caixa de ERS tipo D em chapa xadrez conforme projeto DE-
NT-816-TZC-004; 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM) 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

___________________________________________ 

 12 de 50  

 01 (uma) ERS – Estação de Redução Secundária, Tipo C conforme projeto DE-NT-
816-TZC-001 (para instalação enterrada); 

 01 (um) CRM – Conjunto de Regulagem e Medição Automotivo; 

 02 (dois) conjuntos de spool’s de CRM para revitalização e montagem Tipo A;  

 01 (um) CRM – Conjunto de Regulagem e Medição Industrial para revitalização 
Tipo B; 

 01 (um) Abrigo metálico para instalação de CRM tipo comercial; 
 

NOTA: Caberá ao CONTRATADO a retirada, carga, transporte e guarda dos materiais 
fornecidos pela PBGÁS, conforme disposto acima, inicialmente até seu canteiro, e 
posteriormente até o local de montagem final bem como todos os materiais necessários a 
execução do objeto e que não foram listados acima. 
 
4 ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 Salvo menção expressa em contrário, devidamente explicitada, é de 
responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos os materiais e a execução 
de todos os serviços a seguir listados: 
 

 Projeto Executivo / Projeto Executivo Complementar de construção e montagem 
em conformidade com o Anexo Q5; 

 Todos os materiais deverão ser adquiridos com Certificados de Qualidade 
expedidos pelos respectivos fabricantes, bem como submetidos aos ensaios 
tecnológicos previstos nas Especificações Técnicas ou determinados pela PBGÁS;  

 Só serão aceitos fabricantes que tradicionalmente forneçam à Indústria Petrolífera 
e disponham de Certificado de Qualidade de acordo com a NBR-ISO Série 9000; 

 Toda a mão-de-obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado 
em Controle de Qualidade e em Segurança do Trabalho; 

 Toda a mão-de-obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado 
em Monitoramento arqueológico de valas (acompanhamento da PBGÁS); 

 Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC); 

 Veículos, equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, estes últimos 
devidamente aferidos; 

 Transporte, alojamento, estadias, ajudas de custo e outras despesas indiretas com 
seu pessoal; 

 Guarda e vigilância do canteiro e frentes de obra e todo seu conteúdo; 

 Todos os ônus diretos e indiretos tais como, encargos sociais, previdenciários, 
fiscais e administrativos, amortizações, materiais de uso e consumo, materiais e 
equipamentos de segurança, seguros, juros e demais despesas financeiras, riscos, 
horas improdutivas da mão-de-obra e dos equipamentos, lucros e todos os 
encargos, inclusive BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, etc; 

 Ensaios tecnológicos visando garantir a qualidade dos trabalhos executados; 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM) 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

___________________________________________ 

 13 de 50  

 Consumo de energia elétrica, água, combustíveis, graxas, lubrificantes e outros 
necessários à execução dos serviços; 

 Serviços de pintura e retoques das partes metálicas não enterradas abrangendo o 
fornecimento de todos os materiais, inclusive tintas, equipamentos, mão-de-obra, a 
emissão para aprovação da PBGÁS dos esquemas de pintura e das especificações 
das tintas, a emissão de relatórios de inspeção de pintura, a limpeza de superfície 
ao metal quase branco (Sa 2 1/2), a aplicação de uma demão de tinta de fundo e 
de uma demão de tinta de acabamento, conforme especificação técnica ET 017-16; 

 Carga, transporte e descarga dos materiais fornecidos pela PBGÁS a serem 
retirados em seu almoxarifado, seu transporte até o canteiro e ou frente de obras, 
bem como sua guarda, manuseio e correta utilização. Considerar ainda que: 
o Caso o CONTRATADO, por sua imperícia ou falta de zelo na guarda, ou no 

transporte, danifique ou extravie qualquer um dos componentes fornecidos pela 
PBGÁS, ser-lhe-á descontado, na ocasião da medição, o valor de mercado do 
componente, acrescido da taxa de 20% (vinte por cento), passando o danificado 
à sua propriedade; 

o Eventuais perdas de tubulação por necessidade/aplicação (ex.: confecção de 
niples, cortes, derivações, etc.) deverão estar consideradas nos preços 
unitários, sendo a contabilização final da tubulação, realizada pelo BAM – 
Boletim de Aplicação de Material (balanço final da quantidade de tubos 
recebidos pelo CONTRATADO e o efetivamente aplicado, conforme “AS 
BUILT”); 

o Será responsabilidade do CONTRATADO a contabilização, carga, transporte e 
descarga das sobras dos materiais fornecidos pela PBGÁS, para o 
almoxarifado; 

o Todos os materiais fornecidos pela PBGÁS, que não forem utilizados nos locais 
específicos de aplicação, ou forem caracterizados como sobras, serão, 
obrigatoriamente, devolvidos ao almoxarifado de origem, acompanhados dos 
respectivos “certificados de qualidade”. As válvulas deverão ser devolvidas 
pintadas com certificado de teste (hidrostático e pneumático) emitido e 
aprovado pelo Controle de Qualidade do CONTRATADO, atestado pela 
FISCALIZAÇÂO, se aprovadas ou com relatório de inspeção emitido pelo CQ 
do CONTRATADO apontando os problemas apresentados, caso reprovada; 

o Os tubos devolvidos devem ser devidamente identificados com o objetivo de 
rastrear a sua origem, e ter suas extremidades biseladas pelo CONTRATADO. 
Somente serão caracterizados como sobras, os tubos com comprimento maior 
que 5 (cinco) metros. Os tubos com comprimentos inferiores, também deverão 
ser devolvidos devidamente identificados, entretanto, não necessitarão ter suas 
extremidades biseladas; 

o O transporte dos materiais fornecidos pela PBGÁS desde o local de entrega ao 
local de utilização deverá ser feito pelo CONTRATADO, acompanhado de Nota 
Fiscal a ser emitida pela PBGÁS; 

o Por ocasião do carregamento o CONTRATADO realizará inspeção de 
recebimento dos materiais, registrando todas as divergências encontradas. Em 
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nenhum caso serão aceitas reclamações atrasadas decorrentes de problemas 
eventuais relativos aos suprimentos entregues, problemas estes que não 
tenham sido apontados por escrito na ocasião da entrega (Obs: exceto válvulas 
com vazamento); 

o Os serviços de armazenamento, manuseio, transporte, distribuição de tubos e 
outros suprimentos, depois de recebidos pelo CONTRATADO, serão 
executados de acordo com a especificação técnica ET 010-16 e seus 
procedimentos específicos para cada material. As válvulas deverão ser 
armazenadas em local coberto e isento de poeira, na posição aberta e com as 
extremidades tamponadas; 

o É de responsabilidade do CONTRATADO a programação e o acompanhamento 
do carregamento dos materiais, de acordo com o cronograma de entrega na 
obra; 

o Os suprimentos serão solicitados em formulários apropriados, numerados 
seqüencialmente, identificando o local de uso, CIP - Código de Identificação de 
Projeto e o centro de custo; e, 

o Os procedimentos para retirada e devolução de materiais no almoxarifado da 
PBGÁS, deverão ser seguidos, conforme estabelecido no ANEXO Q1, itens 
2.3.9 e 2.3.12. 

 
4.1.1 A PBGÁS reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e fiscalizar as 
instalações, bem como os almoxarifados do CONTRATADO, para verificar as condições 
de armazenamento dos materiais a serem utilizados, podendo sugerir ou fazer exigências 
relativamente a melhoramentos nos sistemas de armazenamento e manuseio. 
 
4.2 O CONTRATADO fornecerá todos os materiais necessários à completa execução 
dos serviços, sem limitações ao listado abaixo, excetuando-se os materiais cuja 
responsabilidade é da PBGÁS: 
 

 Todos os materiais e equipamentos necessários para a mobilização e instalação do 
canteiro; 

 Todos os materiais para a construção, montagem, testes e revestimento externo 
anticorrosivo; 

 Materiais e equipamentos para jateamento e pintura das instalações aéreas, 
incluindo o fornecimento de tintas de fundo e de acabamento; 

 Materiais e equipamentos a serem utilizados nos serviços de restauração do 
pavimento (ruas, calçadas) e de cercas; 

 Eletrodos e outros bens de consumo necessários aos serviços de construção e 
montagem (oxigênio, acetileno, combustíveis, etc); 

 Materiais, equipamentos, instrumentos, inibidores e outros necessários à 
realização do teste hidrostático e pneumático e ao condicionamento da tubulação; 

 Materiais e equipamentos para realização dos ensaios não-destrutivos (raios-X, 
líquido penetrante, ultra-som); 

 Materiais de sinalização temporários ou permanente; 
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 Materiais, equipamentos / dispositivos de proteção catódica (junta de isolamento 
elétrico tipo MONOBLOCO – “Prochind” ou similar, DPJI – dispositivo de proteção 
de juntas de isolamento elétrico, pontos de teste, cabos, etc.); 

 Materiais para revestimento anticorrosivo das juntas soldadas (mantas 
termocontráteis) e para reparo no revestimento dos tubos; 

 Todos os materiais e equipamentos necessários para o revestimento de concreto 
nos tubos; 

 “Rock Shield” com esteira de madeira; 

 Todos os materiais necessários à construção civil, estruturas metálicas para as 
bases, suportes de tubulação; 

 Todos os materiais necessários para as áreas dos CRM’s, tais como: cercas, 
portões, guarda-corpo, brita, terraplanagem, bases de concreto, aterro, 
compactação, aterramento elétrico, parafusos, estojos necessários à interligação 
das estações à rede de distribuição; 

 Materiais de tubulação (reduções concêntricas, curvas forjadas, tês de derivação / 
redução, flanges, juntas de vedação, estojos, porcas, etc.); 

 Conexões, acessórios e emendas de polietileno extrudado de alta densidade 
(PEAD), para Telemetria; 

 Caixas de concreto e tampos em ferro fundido (tubulação AC) e em plástico 
(tubulação PE 80/100) para as válvulas de bloqueio; 

 Nitrogênio para Inertização da rede;  

 Válvulas de bloqueio PE80/100, montagem e testes;  

 Todos os materiais, equipamentos e acessórios para emendas por eletrofusão, 
tamponamento e de transição para a tubulação de PE 80/100 para condução de 
Gás Natural; 

 Placas de concreto e fita de aviso a serem utilizadas na vala sobre a tubulação; e, 

 Placas de sinalização aérea, marcos etc., conforme especificação técnica ET 015-
16 (sinalização permanente de redes e ramais); 

 Todos os materiais e equipamentos necessários para a revitalização e montagem 
de CRM’s. 

 
OBS.: Todos os materiais a serem adquiridos pelo CONTRATADO, para execução dos 
serviços de C&M, deverão ser submetidos à aprovação da Fiscalização da PBGÁS.  
 
4.2.1 Deverão estar mobilizados ao longo de todo o período contratual as instalações do 
canteiro (com aluguel, água, luz, telefone, todos os impostos e taxas, sempre pagos em 
dia), a guarda dos materiais e no mínimo 01 (um) veículo. 
 
4.2.2  Os levantamentos planialtimétricos, para execução dos projetos e referidos “AS 
BUILT”, deverão estar georreferenciados à rede de marcos topográficos da PBGÁS 
(executados na implantação da base cartográfica georreferenciada à rede GPS de alta 
precisão, do Estado da Paraiba).  
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4.3 O CONTRATADO deverá considerar, visando maior agilidade no processo de 
mobilização de recursos para atendimento aos serviços definidos nas AF’s, a manutenção 
durante toda a vigência do Contrato de no mínimo: 
 
1 (um) Engenheiro Chefe da Obra, 1 (um) Cadista / desenhista de Projetos (e/ou Empresa 
Especializada) para execução do Projeto Executivo / ”As Built”, 1 (um) Encarregado de 
obras (mecânica / civil), 1 (um) Coordenador Engenheiro / Técnico de Controle da 
Qualidade, 1 (um) Técnico de Seg. Trabalho, 1 (um) Administrativo, 1 (uma) Secretária, 1 
(um) Almoxarife, as instalações do canteiro (com aluguel, água, luz, telefone, todos os 
impostos e taxas, sempre pagos em dia), a guarda dos materiais e veículos para 
atendimento à equipe acima. 
 
O CONTRATADO deverá colocar à disposição da PBGÁS, em suas instalações, 
facilidades de escritório com acomodações para 2 (dois) engenheiros / técnicos da 
PBGÁS, incluindo computador, impressora, linha telefônica, etc.  
 
4.4 Instalação de canteiro, mobilização inicial e administração local 
 
Este item compreende a construção e instalação do(s) Canteiro(s) de Obras, com 
disponibilidades elétricas, hidráulicas, sanitárias, mobiliário e equipamentos necessários 
ao funcionamento compatível e adequado, área para armazenamento dos tubos e demais 
materiais de seu fornecimento e/ou da PBGÁS, mobilização e deslocamentos dos 
equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, mão-de-obra e os demais recursos 
necessários para a completa execução dos serviços. 
 
O(s) local(is) de instalação do(s) canteiro(s) deverá(ão) ser definido(s) pelo 
CONTRATADO. 
 
Estão incluídos todos os custos referentes ao fornecimento de materiais e equipamentos, 
serviços, geradores de energia, abastecimento de água para uso durante a fase de obra, 
sanitários, iluminação de toda a área, sistema de comunicação, etc., em tudo adequado e 
compatível com os serviços, inclusive em conformidade com a legislação de segurança, 
saúde e medicina do trabalho. 
 
Inclui também a apresentação dos documentos de Planejamento e Controle da Obra, dos 
Procedimentos Executivos, do Plano de Segurança e Saúde do Trabalho, do Manual de 
Qualidade, e a instalação das Placas de Obra. 
 
As Placas de Obra, bem como os tapumes de sinalização de obra, devem atender aos 
padrões exigidos pelo BNDES (especificação técnica ET 002-16 Sinalização de obras de 
construção de redes e ramais). 
 
No preço do custo da administração local, estão incluídos: Mão de Obra Indireta: 
engenheiro chefe de obra (gerente do contrato), técnico de segurança do trabalho, técnico 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM) 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

___________________________________________ 

 17 de 50  

de planejamento, Supervisor, Projetista, auxiliar de escritório, almoxarife, vigia e demais 
funcionários tidos como mão de obra indireta, Licenças e Taxas (alvarás, licenças 
ambientais, licença do CREA, PPRA, PCMSO, PCMAT), materiais de escritório, utilidades 
(contas de água, energia, telefone, internet), aluguel e compra de móveis e utensílios para 
escritório e repúblicas, entre outros. 
 
4.5 Encerramento do Contrato e Desmobilização 
 
Compreende a medição das atividades finais, após conclusão dos serviços contratuais, 
comprovados pela Fiscalização, a desmobilização dos recursos alocados e do canteiro de 
obras, a completa limpeza dos locais das obras, a retirada de todos os materiais e 
entulhos. Também está incluída neste item a obtenção junto aos Órgãos Públicos 
competentes e, se aplicável, junto a todos os proprietários atingidos, da declaração de 
“nada consta”, bem como a apresentação do “Termo de Recebimento Definitivo de 
Serviços - TRDS” e entrega de relatório fotográfico após a obra. 
 
4.6 Assentamento de Tubulação 
 
4.6.1 Assentamento de Tubulação de Aço pelo Método Destrutivo 
 
Os serviços de assentamento de tubulação de aço carbono compreendem os itens abaixo 
discriminados, considerando também o fornecimento de todos os materiais necessários à 
implantação completa do Ramal de Distribuição de Gás Natural: 
 

 Abertura da faixa de locação da tubulação; 

 Roçada e capina/supressão vegetal (até 6m²/m da faixa de ocupação da obra); 

 Construção ou melhoramento das estradas de acesso; 

 Locação topográfica da obra; 

 Pesquisa de interferência por sondagem ou por meio magnético; 

 Marcação de vala; 

 Instalação de tapumes e sinalização de obra com fornecimento de todos os 
materiais, incluindo tela de proteção entre tapumes (especificação técnica ET 002-
16 Sinalização de obras de construção de redes e ramais); 

 Abertura de vala (escavação manual e/ou mecânica), inclusive carga e remoção do 
material proveniente da escavação e o espalhamento do mesmo no bota fora; 

 Locação de área para bota fora e estocagem que deverá ser aprovada pela 
fiscalização; 

 Escoramento de vala; 

 Esgotamento de vala; 

 Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais; 

 Curvamento dos tubos; 

 Fornecimento dos tubos e de todos os materiais de tubulação necessários à 
implantação do Ramal de Distribuição de Gás Natural (reduções concêntricas; 
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curvas forjadas utilizadas onde estritamente necessárias com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO; têes de derivação / redução; flanges; juntas de vedação; estojos; 
porcas; etc.), a exceção daquele cujo escopo de fornecimento é da PBGÁS. 

 Implantaçao de Bitubo em PEAD DE40mm, limpeza e teste pneumático; 

 Limpeza interna dos tubos; 

 Implantação de “Rock Shield” com esteira de madeira; 

 Todas as soldas das juntas das tubulações, (incluindo “tie-ins”), fornecimento de 
eletrodos e outros materiais de consumo necessários aos serviços de soldagem da 
tubulação (oxigênio, acetileno, combustíveis etc); 

 Inspeção visual em 100% das juntas em toda circunferência; 

 Inspeção por ultra-som em 100% das juntas em toda circunferência, para 
tubulações Ø ≥ 6”, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos para 
realização dos ensaios não-destrutivos; 

 Re-inspeções, reparos e demais inspeções resultantes de aumento de 
amostragem, decorrente da constatação de defeitos, incluindo o fornecimento de 
materiais e equipamentos para realização dos ensaios não-destrutivos (líquido 
penetrante); 

 Revestimento anti-corrosivo das juntas com “manta termocontrátil” e reparo dos 
eventuais defeitos; 

 Abaixamento de tubulação, inclusive teste de revestimento com “Holliday Detector” 
e reparo dos eventuais defeitos; 

 Execução de todos os cruzamentos (de ruas, rodovias e estradas) executadas a 
“céu aberto”, e travessias (de córregos, rios, canais e regiões alagadas) 
executadas sem utilização de cavalote;  

 Restauração e reconstituição de interferências enterradas ou aéreas de órgãos 
públicos e/ou privados; 

 Enchimento e cobertura da vala com reutilização do material escavado no local; 

 Fornecimento e instalação de tela de proteção com fita de aviso; 

 Restauração do pavimento (conforme item 4.8); 

 Instalação, montagem dos pontos de testes e dispositivos de proteção catódica 
(junta de isolamento elétrico) e pré-operação do sistema de proteção catódica; 

 Limpeza da tubulação, incluindo passagem de pig de limpeza e com placa 
calibradora; 

 Teste hidrostático, secagem (pig) e teste pneumático, incluindo a coleta, análise e 
descarte da água e do gás, incluindo todos os materiais, equipamentos, 
instrumentos, inibidores e outros necessários a realização do teste e ao 
condicionamento da tubulação; 

 Teste pneumático após a instalação das válvulas; 

 Pré-operação da Rede de Distribuição – Secagem (conforme Portaria nº. 104 de 
08/07/2002 da ANP – Agência Nacional de Petróleo), inertização e gaseificação da 
linha (incluindo o fornecimento de Nitrogênio ou qualquer outro gás inerte);  

 Execução e emissão de desenhos “conforme construído” (AS BUILT), abrangendo 
todos os desenhos utilizados e/ou gerados pelo CONTRATADO (plantas, planta e 
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perfil do duto, obras especiais, instalação das estações (ERPMs, ERPs e ERMUs), 
área de válvula, dispositivos de proteção catódica, etc.); e, 

 DATA BOOK de construção, montagem e teste (incluindo CD com cópia dos 
Relatórios Diários de Obras emitidos). 

 
OBS.: No enchimento da vala e na restauração de pavimentos, o projeto da PBGÁS é 
orientativo, devendo prevalecer as Diretrizes dos órgãos públicos envolvidos. 
 
Enfim, tudo que se tornar necessário para construção completa dos ramais levando-se em 
conta que serão considerados, também, os demais itens deste Memorial e da Planilha de 
Preços Unitários (PPU). 
 
Para tanto, caberá ao CONTRATADO fornecer toda a mão-de-obra, inclusive pessoal 
técnico especializado e os recursos necessários à qualificação de procedimentos 
especiais, em particular soldagem, bem como, todos os equipamentos em condições de 
uso e todos os materiais de consumo como eletrodos, escovas, discos de desbaste, etc., 
inclusive aqueles destinados ao reparo de revestimento e execução das juntas de campo. 
 
A inspeção de soldagem deve ser realizada no mínimo por inspetor nível 1, US-N2-S2.1 
para ultra-som, e inclui a apresentação do procedimento qualificado por inspetor nível 2. 
 
4.6.2  Assentamento de Tubulação PE 80/100 pelo Método Destrutivo 
 
Os serviços de assentamento de tubulação de PE 80/100 (DN 20 a 200 mm) 
compreendem: 
 

 Roçada e capina/supressão vegetal (até 6m² / m de faixa de ocupação da obra); 

 Construção ou melhoramento das estradas de acesso; 

 Locação topográfica da obra; 

 Pesquisa de interferência por sondagem ou por meio magnético; 

 Marcação de vala; 

 Instalação de tapumes e sinalização de obra; 

 Abertura de vala (escavação manual e/ou mecânica), inclusive carga e remoção do 
material proveniente da escavação e o espalhamento do mesmo no bota fora; 

 Locação de área para bota fora e estocagem que deverá ser aprovada pela 
fiscalização; 

 Escoramento de vala; 

 Esgotamento de vala; 

 Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais; 

 Curvamento dos tubos; 

 Limpeza interna dos tubos; 

 Todas as soldas (incluindo “tie-ins”); 

 Inspeção visual em 100% das juntas em toda circunferência; 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM) 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

___________________________________________ 

 20 de 50  

 Todos os cruzamentos (de ruas, rodovias, estradas e ferrovias) e travessias (de 
córregos, rios, valas, canais e regiões alagadas); 

 Restauração e reconstituição de interferências enterradas ou aéreas de órgãos 
públicos ou privados; 

 Implantaçao de Bitubo em PEAD DE40mm, limpeza e teste pneumático; 

 Enchimento e cobertura da vala com material local; 

 Fornecimento e instalação de tela de proteção com fita de aviso; 

 Restauração do pavimento (conforme item 4.8); 

 Limpeza da tubulação, incluindo passagem de pig de limpeza e com placa 
calibradora; 

 Teste hidrostático e secagem, incluindo a coleta, análise e descarte da água; 

 Teste pneumático após a instalação das válvulas; 

 Inertização e gaseificação;  

 Execução e emissão de desenhos “conforme construído” (AS BUILT), abrangendo 
todos os desenhos utilizados e/ou gerados pelo CONTRATADO (plantas, planta e 
perfil do duto, obras especiais, instalação das estações (ERPs, ERPMs e ERMUs), 
área de válvula, dispositivos de proteção catódica, etc.); e, 

 DATA BOOK de construção e montagem (incluindo CD com cópia de todos os 
Relatórios Parciais de obra emitidos). 

 
OBS.: No enchimento da vala e na restauração de pavimentos, o projeto da PBGÁS é 
orientativo, devendo prevalecer as Diretrizes dos órgãos públicos envolvidos. 
 
Enfim, tudo que se tornar necessário para a construção completa dos ramais levando-se 
em conta que serão considerados, também, os demais itens deste Memorial e da Planilha 
de Preços Unitários (PPU). 
 
Para tanto, caberá ao CONTRATADO fornecer toda a mão-de-obra, inclusive pessoal 
técnico especializado e os recursos necessários à qualificação de procedimentos 
especiais, em particular soldagem, bem como, todos os equipamentos em condições de 
uso e todos os materiais de consumo como escovas, discos de desbaste, etc., inclusive 
aqueles destinados ao reparo de revestimento e execução das juntas de campo. 
 
4.6.3  Assentamento de Tubulação pelo Método Não Destrutivo (Não aplicável) 
 
4.6.4  Assentamento de tubulação com tubo camisa pelo Método Não Destrutivo 
 
Este item compreende a execução completa de assentamento de tubulação com tubo 
camisa em vias urbanas e rodovias, inclusive em cruzamentos de vias urbanas, rodovias 
e ferrovias, pelo método de “furo direcional”, onde solicitado pela FISCALIZAÇÃO, toda 
mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços, feitos por processo 
“não destrutivo” de instalação do tubo camisa, com utilização de Equipamento de 
Perfuração Direcional.  
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Estão incluídos neste subitem, o tubo camisa para a montagem e soldagem, com 
respectivos ensaios, os levantamentos adicionais de campo (sondagem geofísica elétrica, 
pesquisa para verificação de interferencias (consulta às concessionárias, sondagem por 
georadar, etc..), o atendimento de exigências adicionais dos Órgãos Públicos envolvidos, 
os projetos e procedimentos executivos, a mobilização dos equipamentos e dos meios 
adequados para o lançamento do tubo, o acompanhamento topográfico, tamponamento, 
escoramento das valas de acesso, esgotamento com bombas de recalque, soldas para 
fechamento de “tie-ins”, placa de concreto, fita e tela de sinalização enterrada, 
recomposição dos cachimbos (com ou sem fornecimento de materiais de empréstimo, tais 
como: bica corrida, argila e/ou areia e respectiva compactação e/ou adensamento) e tudo 
o mais que for necessário para a completa realização dos serviços. É também 
responsabilidade do CONTRATADO obter aprovação dos projetos e procedimentos 
executivos de construção, bem como obter as licenças e liberação necessária à execução 
das obras junto aos Órgãos Públicos envolvidos (a obtenção das licenças e autorizações, 
terá assessoramento da PBGÁS). 
 
Faz parte deste item o fornecimento de todos os materiais, (exceto aqueles descritos no 
item 3 deste Memorial Descritivo) de “polietileno extrudado de alta densidade”, conexões, 
acessórios e emendas, toda mão de obra necessária inclusive equipamentos para 
lançamento e instalação, a vedação nas extremidades, caixas de passagem, testes de 
continuidade por passagem de “pig”, e demais serviços necessários do bitubo. 
 
NOTA 1: A restauração do pavimento, será medida conforme previsto no item 6 dos 
Critérios de Medição – ANEXO Q8. 
 
4.7 Assentamento de tubulação em PE 80/100 (Rede Secundária) (Não aplicável) 
 
4.8     Restauração de Pavimentos e restauração em geral (ET 009-16 Recomposição de 
pavimentos em geral) 
 
Compreende os serviços de recomposição de pavimentos de ruas, avenidas, rodovias, 
passeios, calçadas, canaleta de drenagem superficial, o plantio de grama, execução de 
diques, enrocamento para contenção de encostas, cercas e outros, afetados pela obra, 
para sua reconstituição à condição original. Incluído o fornecimento de concreto 
fck≥15MPa e de armação (Malha tipo Telcon Q92), para recomposição da vala. A largura 
padrão a ser considerada para a vala será de 60 cm. 
 
Todos os serviços devem ser executados de acordo com as normas e regulamentos dos 
Órgãos Públicos, específicos para esses tipos de serviços e com o acompanhamento da 
Fiscalização. A aceitação final destes serviços estará sujeita à verificação / aceite dos 
Órgãos Públicos envolvidos, bem como dos particulares envolvidos. 
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Neste item estão incluídos todos os custos de mão de obra, materiais, mobilização e 
desmobilização de equipamentos, os serviços de armazenamento dos materiais que 
serão reaproveitados na recomposição, o fornecimento das perdas, reaterro, 
compactação, concreto magro e contrapiso, onde aplicável, e a execução das 
subcamadas do pavimento, a colocação da capa asfáltica com controle tecnológico se 
necessário, execução de diques em geral, e o plantio de grama em placas e/ou com 
fornecimento de sementes e adubo. 
 
Nos casos de restauração de cercas, cancelas, porteiras e similares, estas devem ser 
restauradas com qualidade igual ou superior à daquela desmanchada, mantendo-se as 
mesmas características originais de fios de arames, mourão e fixação. 
 
4.9 Desmonte de rochas 
 
4.9.1  Desmonte sem uso de explosivos 
 
Este item objetiva contemplar os serviços para abertura de vala onde for necessário o 
desmonte de rochas, considerando a proximidade de construções de qualquer tipo, que 
poderão ser danificados em caso de utilização de explosivos e/ou problema de ruído em 
área urbana. Estes serviços serão realizados “a frio”, isto é, com utilização de rompedor 
hidráulico / pneumático ou utilização de argamassa expansiva quando especificado no 
Projeto e/ou prioritariamente pela Fiscalização. Será considerada somente a retirada de 
rocha sã, em valas de no máximo 50 cm de largura. 
 
Estão incluídos neste item os levantamentos adicionais de campo, os projetos e 
procedimentos executivos, a mobilização dos equipamentos e dos meios adequados para 
os trabalhos, o acompanhamento topográfico, inclusive carga e remoção do material 
proveniente da escavação, o espalhamento do mesmo em bota fora específico para este 
material e tudo o mais que for necessário para a completa realização dos serviços.  
 
4.9.2  Desmonte com uso de explosivos (detonação) (Não aplicável) 
 
4.10 Construção de caixa de válvula  
 
4.10.1 Construção de caixa de válvula com válvulas de bloqueio em tubulação de aço 
 
Os serviços correspondentes a este item abrangem: fornecimento de materiais, a 
elaboração do projeto detalhado de fabricação dos niples, a montagem e instalação do 
conjunto completo de válvulas de bloqueio e sua emissão para aprovação, incluindo o 
fornecimento e instalação das caixas de concreto com tampa em ferro fundido, conforme 
indicado no desenho PADRÃO CAIXA DE VÁLVULA TIPO 1 (caixa de válvula com 
bloqueio simples) e PADRÃO CAIXA DE VÁLVULA TIPO 2 (caixa de válvula com 
bloqueio e espera). 
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Este item compreende o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e materiais, exceto 
aqueles descritos no item 3 deste Memorial Descritivo, necessários à completa instalação 
do conjunto de válvulas de bloqueio na tubulação de gás. Inclui a realização de todos os 
serviços de abertura e preparo da vala após o teste hidrostático da tubulação de gás, e os 
seguintes materiais e serviços: 
 

 Válvulas de esfera, válvulça de purga e demais materiais para a construção, 
montagem, testes e revestimento externo anticorrosivo do conjunto (Spool 
constituído de válvula principal, válvulas de purga e tubos niples); 

 Corte, remoção do segmento da tubulação principal; 

 Fabricação e montagem do conjunto completo incluindo válvula principal, tubulação 
para válvulas de purga, válvulas de purga e demais acessórios indicados nos 
desenhos, inclusive biselamentos e soldagem; 

 Radiografia ou ultra-som e ensaio por líquido penetrante de todas as juntas do 
conjunto, inclusive juntas finais de instalação na tubulação principal; 

 Revestimento externo das juntas soldadas; 

 Teste hidrostático e pneumático do conjunto e regulagem das válvulas antes de 
sua instalação na tubulação; 

 Instalação do conjunto na tubulação de gás; 

 Revestimento externo do conjunto com “AMERLOCK 400”; 

 Fornecimento/construção das caixas de concreto impermeabilizadas para as 
válvulas, incluindo tampa de ferro fundido; 

 Torofita; 

 Reaterro compactado da vala; e, 

 Recomposição da área afetada. 
 
OBSERVAÇÃO: Para os serviços de soldagem, testes e reparos de pintura nas válvulas, 
o CONTRATADO deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO os procedimentos detalhados com 
os cuidados que serão tomados para evitar danos à “sede” e assegurar a qualidade de 
vedação nas mesmas, em conformidade com as recomendações dos fabricantes, 
observando também que para os trabalhos de corte devem ser usadas serras copo e 
lâminas de serra e para os trabalhos de soldagem deve ser utilizado o processo TIG 
(qualificação conforme API 1104). Para os testes também deve ser observado o uso de 
inibidor de corrosão para a água de teste hidrostático (referência: óleo solúvel IORGA tipo 
MONOL Q 4, ou similar, com 10% de diluição) e o uso de nitrogênio (gás) para o teste 
pneumático. 
 
4.10.2 Montagem e instalação de válvulas de bloqueio (PE 80/100) DN 20 a 200mm  
 
Os serviços correspondentes a este item abrangem: fornecimento de materiais, a 
elaboração do projeto detalhado de montagem e instalação da válvula de bloqueio e sua 
emissão para aprovação, incluindo o fornecimento e instalação das caixas com tampa e 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 
(LEI 13.303/16 – CONSTRUÇÃO & MONTAGEM) 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO Q4 

___________________________________________ 

 24 de 50  

corpo em polipropileno p/ válvulas de bloqueio, na cor preta, tampa articulada plástica, 
conforme indicado no desenho ESQUEMÁTICO CAIXA DE PASSEIO. 
 
As válvulas PE 80/100 ≥DN 63mm deverão ser providas com válvulas de purga DN 1” – 
800# - SW em material ASTM A 351 Gr CF 8. 
 
Este item compreende o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e materiais 
(incluindo válvulas DN 20 a 200 mm, caixa e tampa de polipropileno para válvulas), 
necessários à montagem de válvulas de bloqueio PE 80/100 na tubulação de gás. Inclui a 
realização de todos os serviços de abertura e preparo da vala após o teste pneumático da 
tubulação de gás, e os seguintes serviços: 
 

 Corte, remoção do segmento da tubulação principal; 

 Fornecimento de todos os materiais para as purgas (sela, tubo curva, válvula, etc); 

 Montagem da válvula principal e demais acessórios indicados nos desenhos, 
inclusive emendas por eletrofusão; 

 Fornecimento de chave com haste prolongada para operação abre/fecha das 
válvulas; 

 Teste pneumático e regulagem das válvulas antes de sua instalação na tubulação; 

 Instalação da válvula na tubulação de gás; 

 Reaterro compactado da vala; 

 Fornecimento e instalação das caixas de concreto para as válvulas, incluindo 
tampa de ferro fundido para válvulas DN 63 a 200 mm; 

 Instalação da caixa e tampa de polipropileno para válvulas DN 32 mm; 

 Recomposição da área afetada. 
 
4.10.3 Construção de caixa de válvula para instalação de ERS TIPO D 
 
Os serviços correspondentes a este item abrangem: fornecimento de materiais, a 
elaboração do projeto detalhado, incluindo a construção de caixa de concreto com tampa 
em chapa xadrez, conforme projeto DE-NT-816-TZC-004. 
 
Este item compreende o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e materiais, exceto 
aqueles descritos no item 3 deste Memorial Descritivo, necessários à completa instalação 
da ERS, incluindo os seguintes materiais e serviços: 
 
Descrição dos serviços para as ERS enterrada: 
 

 Construção, com fornecimento de todos os materiais, das caixas (forma, armação, 
concreto fck ≥ 25 MPa, concreto magro, etc.). 

 Desenvolvimento do projeto executivo e estrutural para construção das caixas de 
concreto armado enterradas, em conformidade com a Norma ABNT NBR – 6118, 
incluindo: memoriais descritivos, procedimentos, especificações técnicas, 
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memórias de cálculo, requisições de material, desenhos, etc, considerando os 
aspectos de segurança, econômicos e, ambientais, bem como a entrega de 
documentação técnica, conforme construído segundo padrão de documentação da 
PBGÁS, em duas (02) vias impressas e uma (01) via em meio digital. 

 Roçada e capina/supressão vegetal na faixa de ocupação da obra; 

 Locação topográfica da obra; 

 Pesquisa de interferência por sondagem ou por meio magnético; 

 Marcação da vala; 

 Instalação de tapumes e sinalização de obra; 

 Abertura de vala (escavação manual e/ou mecânica), inclusive carga e remoção do 
material proveniente da escavação e o espalhamento do mesmo no bota fora; 

 Locação da área para bota fora e estocagem que deverá ser aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO; 

 Escoramento de vala; 

 Esgotamento de vala; 

 Forma, armação; 

 Impermeabilização interna e externa da caixa; 

 Instalação de tampa; 

 Restauração e reconstituição de interferências enterradas ou aéreas de órgãos 
públicos ou privados; 

 Enchimento e reaterro da vala com material local / da própria vala (inclusa 
compactação / adensamento, se solicitado pela FISCALIZAÇÃO; e, 

 Plantio de grama. 
 
4.10.4 Adequação em caixas de válvula (Não aplicável) 
 
4.11  Revestimento de Tubulação com Concreto 
 
Este item compreende a aplicação de revestimento externo em concreto armado, para 
proteção mecânica e/ou lastreamento da tubulação de AC ou PEAD, atendendo as 
necessidades verificadas em campo e onde autorizadas pela Fiscalização.  
 
Para a aplicação do revestimento em concreto com objetivo de evitar-se a flutuabilidade 
negativa da tubulação, deverá ser elaborada previamente uma Memória de Cálculo, 
conforme NBR 12.712, que deverá ser aprovada pela Fiscalização de Projetos. 
 
Estão incluídos neste item todos os serviços, mão de obra e materiais necessários à 
aplicação do concreto, tais como, armação, forma, desmoldantes, concreto, desforma, 
ensaios de campo e de laboratório. Estes serviços somente deverão ser executados 
quando especificados no projeto e autorizados pela Fiscalização. 
 
Obs.: Espessura mínima de concreto = 38mm. 
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4.12 Travessias aéreas em pontes e viadutos (Não se aplica) 
 
4.13 Travessias de rios, córregos, valas ou canais (Não se aplica) 
 
4.14 Recomposição de valas com substituição do solo. 
 
Estes serviços serão executados quando, a critério da Fiscalização e/ou por exigência dos 
Órgãos Públicos envolvidos, houver necessidade de substituição do solo escavado para 
se obter taxas de compactação adequadas ao local. Neste item estão incluídos os custos 
de transporte de terra ou entulho (independente da distância) do local da obra para o 
bota-fora e o devido espalhamento. 
 

 Fornecimento de solo para reaterro, incluídas todas as atividades necessárias à 
procura e obtenção da jazida de terra, o corte, transporte e descarga de terra 
importada e, se necessário, lavagem e limpeza do local. Abrange ainda o 
fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra necessários, bem como, 
eventuais custos para exploração de jazida. 
 

 Fornecimento de bica corrida / seixo rolado, incluídas todas as atividades 
necessárias à procura e obtenção do material em pedreiras, transporte e descarga, 
e se necessário, lavagem e limpeza do local. Abrange ainda o fornecimento de 
todos os equipamentos e mão-de-obra necessários a realização dos serviços. 
 

 Serviços de reaterro compactado manualmente compreendem o fornecimento de 
mão-de-obra e ferramental necessários ao reaterro de valas cujos riscos ou 
limitações físicas impeçam o uso de equipamentos. Serão autorizados, a critério 
exclusivo da PBGÁS, tendo caráter eventual, isto é, somente serão aplicáveis nos 
casos em que não estejam cobertos por outros preços da planilha.  
 

 Os serviços de reaterro compactado mecanicamente compreendem o fornecimento 
de toda a mão-de-obra e equipamentos necessários ao reaterro mecânico de valas 
com material que atenda o grau de compactação recomendado por norma, assim 
como ao atendimento das demais disposições correlatas. Serão autorizados, a 
critério exclusivo da PBGÁS, tendo caráter eventual, isto é, somente serão 
aplicáveis nos casos em que não estejam cobertos por outros preços da planilha. 
 

 Execução de envoltória ou aterro com areia adensada hidraulicamente. Em locais 
onde se observam cotas de lençol freático próximas à superfície final do terreno, ou 
em que as características do solo sejam comprovadamente desfavoráveis ou em 
dias chuvosos que impossibilitem a utilização de material argiloso, será executada, 
a critério exclusivo da PBGÁS, envoltória ou aterro da tubulação com areia 
adensada hidraulicamente. 
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Os trabalhos constarão da disposição de areia média lavada sobre a vala, em camadas 
homogêneas, devidamente adensadas com a utilização de vibradores de imersão, 
mantida a areia saturada em água durante o processo. 
 
Nas camadas posicionadas acima da geratriz superior da tubulação, o adensamento 
poderá ser feito com a utilização de placa vibratória, sempre com a manutenção da 
saturação da areia com água. 
 
Neste item estão incluídos, fornecimentos do material, seu transporte até o local de 
aplicação, compactação com meios mecânicos, inclusive sua saturação com água, os 
controles tecnológicos e demais serviços necessários para atender as diretrizes das 
especificações, projeto e da Fiscalização. 
 
4.15 Sinalização, proteção e identificação do duto 
 
Compreende o fornecimento e instalação de dispositivos de sinalização, proteção e de 
identificação do duto, da faixa e das áreas onde houver instalação de equipamentos, em 
conformidade com a especificação técnica ET 015-16 Sinalização permanente de redes e 
ramais. 
 
4.16 Proteção Catódica 
 
É de responsabilidade do CONTRATADO a especificação, fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra especializada necessários para instalação dos 
dispositivos para proteção catódica dos ramais, conforme indicado no projeto, abrangendo 
juntas de isolamento elétrico do tipo “monobloco” (Prochind, ou similar), dispositivo de 
proteção de juntas isolantes (DPJI por anodos), cabos, anodos (Zn) para proteção de 
juntas, conexões elétricas de cabos. Os serviços devem ser executados com o 
acompanhamento do pessoal da Fiscalização e/ou da Operação da PBGÁS. 
 
Antes de ocorrer à interligação física dos novos ramais com a rede existente e já 
protegida, deve ser feita a medição do potencial de proteção catódica da tubulação 
existente. Para tal, devem ser feitas medições nos PTEs próximos às novas derivações. 
Após a interligação dos novos ramais e da instalação dos dispositivos de proteção 
catódica, deve-se repetir as medições (ON) realizadas anteriormente na linha existente, e 
efetuar as medições nos novos PTEs instalados. Feitas as medições deve-se proceder 
aos ajustes necessários para atingir o potencial de proteção catódica do sistema. 
 
Deve ser considerado ainda que: 
 

 Os postes de concreto para Pontos de Teste, devem receber pintura em tinta 
acrílica, conforme norma PETROBRÁS N-1197, na cor amarela segurança, 
notação Munsell 5 Y 8/12. 
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 As juntas de isolamento elétrico tipo “monobloco” deverão ter acabamento na cor 
verde segurança, notação Munsell 10 GY 6/6. A tinta não deverá ter componentes 
metálicos, que poderiam possibilitar a passagem de carga elétrica pela junta de 
isolamento. 
 

 Para todos os materiais utilizados é necessário o fornecimento de Certificado de 
Procedência emitido pelo fabricante. 
 

 Para as juntas de isolamento elétrico é necessário o fornecimento de Certificado de 
Procedência emitido pelo fabricante, como segue: 
 
o Certificado dos materiais da junta; 
o Relatório das soldas: 100% radiografado; 
o Relatório de teste hidrostático; 
o Relatório do teste da ruptura dielétrica; e, 
o Relatório dos testes das condições elétricas de Operação para junta acabada. 

 
4.17 Instalação de Conjunto de Regulagem e Medição / Estação de Redução Secundária 
 
4.17.1 Instalação CRM tipo Industrial/Automotivo/Termoelétrico 
 
Para execução destes serviços, a PBGÁS fornecerá, dois conjuntos de spools segmento 
industrial/automotivo para revitalização e um CRM segmento termoelétrico montado sobre 
“skid”. 
 
Caberá ao CONTRATADO a retirada, carga, transporte e guarda dos materiais fornecidos 
pela PBGÁS, inicialmente até seu canteiro, e posteriormente até o local de montagem 
final. 
 
Neste item estão incluídos o projeto de detalhamento para instalação, a pintura da 
tubulação aérea, o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a 
escavação, limpeza do terreno, terraplanagem, escavação / corte, troca de solo, brita, 
revestimento vegetal, reaterro, confecção de bases de concreto armado (inclusive 
ferragens, formas), contrapisos e pisos para apoio, guarda-corpos, cercas e portões para 
fechamento das respectivas áreas, sistema de aterramento elétrico, sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA – Para Raios), incluindo as medições de 
resistência de aterramento assegurando valores menores que 10Ω, e demais materiais 
para interligação da estação ao duto, conforme detalhes do projeto e especificações 
técnicas. 
 
Obs.: Para os CRM’s, poderá não ser necessário o fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão-de-obra para fechamento da área (guarda-corpos ou cercas e 
portões), por solicitação da FISCALIZAÇÃO. Neste caso ao valor unitário de instalação 
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deste CRM, será subtraído o respectivo fornecimento, que deverá constar na planilha de 
composição de preço unitário. 
 
4.17.2 Instalação de Estação de Redução Secundária – ERS tipo D 
 
Para execução destes serviços, a PBGÁS fornecerá, conforme disposto no item 3, a ERS 
montada sobre “skid”. 
 
A ERS que será fornecida montada, com tampa articulável, deverá ser transportada e 
implantada enterrada, em caixa de concreto, com profundidade compatível com o projeto, 
e fixada sobre base de concreto armado com esp. mínima de 15cm.  
 
Caberá ao CONTRATADO a retirada, carga, transporte e guarda dos materiais fornecidos 
pela PBGÁS, inicialmente até seu canteiro, e posteriormente até o local de montagem 
final. 
 
A pintura das partes aéreas deve ter cor de acabamento, como segue: 
 

 Os tubos camisa e os suportes da tubulação deverão ter acabamento na cor preta, 
notação Munsell N1. 

 A tubulação de gás deverá ter acabamento na cor amarelo segurança, notação 
Munsell 5 Y 8/12. 

 
4.18 Lançamento de tubos de PEAD (para cabos de fibra óptica - Telemetria) (Não se 
aplica) 
 
NOTA: No item 4.6.3 (assentamento de tubulação pelo método de “furo direcional”), já 
está incluído nos preços unitários o lançamento acima descrito, destes tubos de PEAD. 
 
4.19 Furo em carga / Furo com “Parada Programada” (Não se aplica) 
 
4.20 Serviços para derivação (Não se aplica) 
 
4.21 Marcos georreferenciados (Não se aplica) 
 
4.22 Revitalização e motagem de CRM  
 
4.22.1 Revitalização e manutenção de CRM segmento Industrial/Automotivo 
 
Faz parte deste item o serviço de Jateamento interno, tratamento mecânico e pintura dos 
spools do CRM; fornecimento e montagem de componentes da estação conforme padrão 
de CRM Industrial da PBGÁS (válvulas, filtros, retenções, parafusos, juntas, manômetros, 
etc); Adequações e fornecimento de spools adicionais para a montagem do CRM; 
Instalação de junta de isolamento elétrico tipo monolítica; fabricação e montagem de skid; 
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Fornecimento e instalação de sistemas de medição, correção de volume e telemetria do 
CRM. 
 
Neste item estão inclusos os custos com projeto de detalhamento, pintura da tubulação, 
fornecimento de materiais, equipamentos, teste hidrostático de spool’s, válvulas e filtros e 
teste pneumático das estações, montagem, mão de obra, estes e demais custos 
necessário para a montagem e operacionalização dos equipamentos.  
 
4.22.1.1 Os estojos devem atender a especificação: Conjunto parafuso prisioneiro 
(ANSI/ASME B. 16.5), fabricado em aço-liga (ASTM A-193 Gr.B7) bicromatizado, com 
duas porcas sextavadas do tipo pesada (ANSI B. 18.2.2), e duas arruelas lisas (DIN 125 
A), com diametro e comprimento compatíveis com os flanges onde serão montados. 
 
4.22.1.2 As junta de isolamento elétrico tipo monolítico deverão ser em aço carbono API-
5L Gr.B Schd 40 Classe ANSI 150 (PN25), extremidades biseladas, e diâmetros de 
acordo com a tubulação 
 
4.22.1.3 Nas arvores de purga de manômetros devem ser instaladas válvula esfera 
tripartida em aço carbono forjado para gás natural, NPT, DN 1/2”, passagem plena, classe 
150# WCB,720 psi (50 bar), conforme norma ASME B 16.34 e ISO 17292, material do 
corpo e tampa conforme normas ASTM A105 e ASTM A182 – F316, esfera (aço inox) e 
haste conforme normas ASTM A351 – CF8M/AISI 316 (inox), internos de vedação e sede 
em PTFE, extremidade roscável NPT conforme norma ASME B.1.20.1. 
 
4.22.1.4 Os joelhos, bujões hexagonais, Buchas de redução, tês, niples tampões luvas e 
cap’s, devem ter conexões rosqueadas NPTF, fabricados em aço carbono forjado 
conforme norma ASTM A105 e dimensões de acordo com a norma ASNI B 16.11, para 
classe de pressão 150#. 
 
4.22.1.5 A instrumentação das válvulas devem atender os seguintes requisitos: 
 

 Todos os materiais devem ser compatíveis com o tubbing fabricante Sandvik 3R60, 
diâmetro 3/8”. 

 Todos os materiais devem ser adequados para trabalhar com pressões iguais ou 
superiores a 1000 psi (ou 70 bar). 

 Devido às peculiaridades dos materiais, todos os itens devem ser de mesmo 
fabricante ou de fabricantes compatíveis, evitando que a diversidade de padrões 
acarrete em vazamentos ou incompatibilidade. 

 Devem ser identificados com o número de lote de fabricação no corpo, logomarca 
ou nome do fabricante, tamanho nominal do tubo/bitola e pressão máxima de 
trabalho. 

 O corpo e os elementos internos devem ser constituídos em aço inoxidável AISI-
316; 

 Ser dimensionada para a classe de pressão #300 ou superior;   
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 Todos os itens deverão ter qualidade comprovada e não será aceito o fornecimento 
de materiais de 2° linha ou de qualidade baixa, sendo facultado a PBGÁS o direito 
de recusa dos materiais nessa situação; 

 Todos os itens terão como fluído de trabalho o gás natural; 
 
4.22.1.6 As válvulas de bloqueio automático (shut-off) devem ser auto operadas por mola, 
com ajuste de pressão, rearme manual, mecanismo de equalização, indicador de posição, 
corpo fabricado em aço carbono  astm a 216 gr. wcb, conexão flangeada ANSI B.16.5 
CL.150# / RF, faixa de regulagem 1 a 5 bar, com diametro compatível com a tubulação e 
vazão compatível com o consumo dos clientes. 
 
4.22.1.7 As válvulas reguladoras de pressão devem ser piloto operada, com ajuste de 
pressão, indicador de posição, corpo fabricado em aço carbono ASTM A 216 GR. WCB, 
conexão flangeada ANSI B.16.5 CL.150# / RF, faixa de regulagem 1,0 a 4,0 bar, com 
diametro compatível com a tubulação e vazão compatível com o consumo dos clientes. 
 
4.22.1.8 As válvulas de bloqueio devem ser tipo esfera, bipartida, classe 150#, corpo de 
aço fundido A-216 WCB com vedação em PTFE, esfera em aço Inox AISI 410 com sede 
resiliente em PTFE, passagem plena, Fire-Safe conforme a ISO 10497, conexão 
flangeada, face com ressalto conforme ASTM B16.5, com diametro compatível com a 
tubulação e acionamento por haste/alavanca para diâmetros até 3” e volante redutor para 
diâmetros maiores de 3”. 
 
4.22.1.9 Os filtros devem ser do tipo cesto, com elementos filtrante em inox 304, laváveis 
e reutilizáveis, com grau de filtração de 20 micra, corpo em aço ASTM A-216 Gr. WCB, 
CL 150#, conexão flangeada ANSI B 16.5 (RF), abertura rápida, com diametro compatível 
com a tubulação e vazão compatível com o consumo dos clientes.  
 
4.22.1.10 As Válvulas de retenção devem ser tipo portinhola. 
 
4.22.1.11 As juntas de vedação das estações devem ser espirometálicas #3/16” ANSI B. 
16.5, material AISI-304/grafite. 
 
4.22.1.12 Os manômetros devem ser analógicos com elemento elástico tipo bourdon, 
caixa IP-68 fabricado em aço inox, com visor de 100mm, fluido anti-vibrante: Glicerina, 
Classe A1, conexão vertical de 1/2" NPT. Os manômetros a montante da regulagem 
devem ter escala de medição de 0 - 25 Kgf/cm², e os manômetros a jusante da regulagem 
devem ter escala de 0 - 4 Kgf/cm². 
 
4.22.1.13 As válvulas de alívio de pressão, devem ter conexão roscada (ANSI B 1.20.1) 
DN 3/4", faixa de regulagem 1 a 7 bar, com diamentro nominal compatível com a 
tubulação.  
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4.22.1.14 É de responsabilidade do contratado CONTRATADO o fornecimento do 
medidor, corretor de volume, telemetria e alimentação solar para o sistema de medição do 
CRM. O formecimento dos medidores será de responsabilidade da PBGÁS. 
 
4.22.1.15 Para os medidores, o CONTRATADO deverá fornecer os equipamentos nas 
quantidades e especificações abaixo descritas: 
 

 01 (um) medidor rotativo G25 (Conexões de entrada e saída flangeada DN 1 ½”), 
para vazão máxima de 40 m³/h, a ser instalado no CRM da Industria DEBOA;  

 01 (um) medidor rotativo G100, (Conexões de entrada e saída flangeada DN 3”), 
para vazão máxima de 160 m³/h, a ser instalado no CRM da Rocha Asfaltos; 

 
Os medidores devem ser fornecidos de acordo com as especificações e disposto nos 
documentos e Normas Técnicas abaixo relacionadas, bem como nas demais Normas por 
elas referenciadas: 
 

a) Range: 1:20 
b) DIN EM ISO 9001/ BS 5750 
c) Os medidores rotativos devem manter seus erros de indicação de acordo com o 

item 4.2 da portaria 114 de 16/10/1997, do INMETRO; 
d) Todos os medidores devem ser aptos para transferência de custódia comprovada 

por documento emitido por órgão habilitado para tal fim, conforme indicado na 
Portaria INMETRO nº114, de 16/10/1997; 

e) Todos os medidores devem ser entregues com certificado de aferição emitido por 
órgão qualificado pelo INMETRO, conforme indicado na Portaria INMETRO nº114, 
de 16/10/1997 ou declaração do INMETRO dando o aceite dos originais emitidos 
pelo fabricante. 

f) Deverão ser fornecidos juntamente com os medidores desenhos detalhados com a 
exposição de todas as peças que fazem parte do medidor juntamente com seu 
código de referência para uma posterior consulta ou compra de sobressalentes 
caso necessário; 

g) Todos os medidores deverão ser pintados com tinta que atenda a seguinte 
especificação: CINZA CLARO, CÓDIGO PETROBRÁS 0065, PADRÃO MUNSELL 
N65; 

h) Todo e qualquer manual ou instrução técnica deverá ser fornecido na língua 
portuguesa. 

i) Todos os medidores especificados deverão vir acompanhados da respectiva curva 
de calibração, com incertezas definidas, obtida através de comparação com um 
medidor padrão de medições rastreáveis aos padrões nacionais das grandezas 
medidas (INMETRO). 

j) Os medidores rotativos devem vir com os respectivos cabos com conectores para 
interligá-los aos computadores de vazão da PBGÁS. Os cabos serão do tipo 3 
(três) fios, com comprimento de, no mínimo, 2 (dois) metros cada. 

k) A Garantia dos instrumentos deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
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l) Material de Corpo: Alumínio ou Aço; 
m) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
n) Pressão Máxima de Operação: 2,0 kgf/cm²; 
o) Próprio para trabalhar com fluido Gás Natural, podendo trabalhar dentro da faixa de 

temperatura de 20º C à 42º C; 
p) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
q) Internos em Alumínio e Aço Inox; 
r) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
s) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
t) Deverão ser 100% pré-equipados para transmissores (emissores) de pulso (reed 

swich), permitindo a interligação dos medidores aos sistemas de supervisão da 
PBGÁS. O fornecimento dos medidores com padrões para emissores proprietários 
não exclui a necessidade de incluir o sistema utilizando reed swich. 

u) Possuir tomada de pressão e temperatura no corpo do medidor para conexão ao 
computador de vazão (ou eletrocorretor de volume); 

v) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
x) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de fluído lubrificante, com coloração na cor 

vermelha ou similar.     
 
4.22.1.6 Para o sistema de correção de volume, o CONTRATADO deverá fornecer 
Computador de Vazão devendo obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos: 
 

 Transdutor de pressão: Faixa de medição de 0 a 200 psig (manométrico); 

 Transdutor de temperatura: Termoresistência de platina – PT100; 

 Entrada de pulsos de baixa e alta frequência, destinada à recepção de pulsos 
enviados por medidor tipo turbina ou rotativo. O equipamento deverá estar 
configurado para trabalhar com medidor tipo rotativo ou turbina; 

 Possuir microprocessador dedicado às aplicações; 

 Possuir no mínimo 02 (duas) saídas serial RS-232, permitindo a conexão com o 
computador de vazão em campo, utilizando notebooks, e a outra como porta de 
conexão para modem GSM/GPRS; 

 Possuir protocolo incorporado de comunicação Modbus RTU e Enron;  

 Possuir display externo de LCD com pelo menos 12 (doze) dígitos; 

 Permitir acessar os dados de configuração e de leituras com o invólucro fechado, 
através de chave magnética ou dispositivo óptico. Deverá ser fornecido uma chave 
ou dispositivo para cada equipamento; 

 Armazenar todos os parâmetros (pressão, temperatura, leituras do medidor, nível 
de bateria, alarmes, etc.) em memória interna, com capacidade para registrar 40 ou 
mais dias consecutivos;  

 Possuir bateria interna recarregável para armazenamento do firmware;  

 Permitir a configuração dos limites de alarme pelo usuário; 

 Deve efetuar correção de volume de acordo com a norma internacional para 
medição de gases AGA – Transmission Measurement Committee Report N° 8 – 
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Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases, 
levando em consideração temperatura, pressão e composição do gás natural na 
linha, onde essa última pode ser atualizada em tempo real, através da ligação com 
um cromatógrafo de processo, ou sob demanda; 

 Possuir os métodos para cálculo do fator de supercompressibilidade Gross 1, 
Gross 2 e detalhado; 

 Possuir no mínimo 04 entradas analógicas (4-20 mA). Todas as entradas 
analógicas devem ser habilitadas para uso e mapeadas pelo protocolo Modbus. Os 
parâmetros de zero, span e curva dos transdutores deverão ser habilitados para 
trabalhar de forma flexível, permitindo a configuração pela PBGÁS na própria base 
de dados;   

 Possuir entradas analógicas habilitadas para receber um transmissor de pressão 
auxiliar e um transdutor de tensão para proteção catódica;  

 Possuir entradas que permita a instalação adicional de 01(um) transdutor de 
temperatura e 01 (um) transdutor de pressão para monitoramento de um segundo 
tramo de medição; 

 Possuir no mínimo duas entradas para RTD de 03 ou 04 fios; 

 Possuir no mínimo 02 entradas de pulso, para registro dos volumes do medidor de 
vazão; 

 Ser fornecido com barreiras de proteção, do tipo isolamento galvânico, instaladas 
nas entradas dos sinais de alimentação e comunicação. Possuir também proteções 
internas contra transientes de tensão;  

 Permitir a alimentação externa dos equipamentos, através de alimentação solar (7-
30 Vdc) ou de fonte AC-DC (7-30 Vdc);   

 Permitir a montagem em poste. Deve ser enviada placa em aço inox para fixação 
do equipamento ao poste;   

 Apresentar o mapa de variáveis detalhado, contemplando todos os endereços, 
para Modbus Enron e Modbus RTU; 

 Classificação de área: NEC – Classe 1, Div. 2, (equivalente IEC zona 2); 

 Invólucro: NEMA 4X / IP65 ou IP66; 

 Possuir intervalo entre processamento dos algoritmos de correção de volume 
inferior a 3 segundos; 

 Possuir flexibilidade na atribuição do endereçamento dos registradores Modbus, de 
forma a garantir a inclusão, exclusão ou alteração dos endereços dos registros, 
garantindo a intercambialidade de equipamentos fornecidos dos diversos 
fabricantes. A PBGÁS fornecerá ao Contratado o padrão do mapa de variáveis 
Modbus utilizado por ela para que os equipamentos sejam configurados;      

 Ser certificado na portaria 197 do INMETRO. 
 
4.22.1.17 Os componentes do sistema de telemetria (Modems GSM/GPRS) devem 
apresentar as seguintes funcionalidades: 
 

a) Características Construtivas:  
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 Possuir, no máximo, as seguintes medidas: Comprimento: 103 mm; Largura: 70 
mm; Altura: 28 mm; 

 Temperatura Operacional: -20 a +60 ºC; 

 Antena com, no mínimo, 3 metros de comprimento. 
 

b) Características Elétricas e de Comunicação 
 

 Sistema de Operação: GSM 900/1800/850/1900 MHz; 

 Tensão de Alimentação: 5 a 35 V; 

 RF de Saída: SMA (fêmea) 50 Ohm GSM; 

 Interface Serial: RS232 em conector DB9, de 300 a 57,6 Kbps, 8 N 1; 

 Leitor do SIM Card: Interno, com opção para 1 ou 2 SIM Cards; 

 Parâmetros configuráveis:  
o No mínimo, três conjuntos de IP e porta para conexão ao servidor;  
o Suporte aos protocolos TCP ou UDP;  
o Suporte ao modo client ou server;  
o Possuir modo stand alone (sempre conectado) ou temporizado (timer para 

iniciar conexões GPRS);  
o Possuir identificação do equipamento via leitura do número de série do SIM 

Card; 
o Permitir a atualização de parâmetros: via porta serial ou via internet (GPRS); 
o Permitir a atualização de firmware: via porta serial ou via GPRS;  
o Possuir compatibilidade com os protocolos: MODBUS (RTU ou ASCII) e outros; 
o Com Firmware padrão PBGÁS. 

 
4.22.1.18 Os componentes do sistema de alimentação solar devem obrigatoriamente 
atendeo aos seguintes requisitos: 
 

a) Bateria Chumbo Ácida Selada VLRA ou SPV: 
 

 Tensão de Operação: 12 Volts; 

 Capacidade Nominal: no mínimo de 42 a 45 Ah; 

 Dimensões Máximas: Comprimento: 330 mm, Largura: 175 mm, Altura: 250 mm; 

 Terminal: Tipo M ou tipo T; 

 Possuir homologação da Anatel para utilização em sistemas de telecomunicação 
ou geradores solar; 

 Possuir expectativa de vida útil igual ou superior a 05 (cinco) anos; 

 Emitir quantidades insignificantes de gases em condições normais de 
funcionamento, permitindo a sua instalação em áreas com pouca ventilação; 

 Possuir baixa necessidade de manutenção; 
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 Utilizar da tecnologia ASM (Absorbed Glass Mat), em que o eletrólito é retido por 
absorção nos separadores de microfibra de vidro ou tecnologia GEL, em que o 
eletrólito é retido em um meio gelatinoso ou tecnologia SPV;  

 Não ser necessário à adição de água ou eletrólito; 

 Elevada taxa de descarga e baixa taxa de auto-descarga; 

 Operar em posições diversas; 

 Operar em uma vasta faixa de temperatura, principalmente em altas temperaturas 
(acima de 40°C); 

 O fornecedor deve apresentar os certificados de qualidade das baterias; 

 Ser fornecidas da marca Moura, Unipower ou similar (quando ofertada de marcas 
similares deverá ser enviada amostra para verificação pela PBGÁS e os 
respectivos certificados de qualidade).   

 
b) Painel Fotovoltaico em Silício:  

 

 Tipo: monocristalino ou policristalino;  

 Potência Nominal: 50 Watts ou superior; 

 As células deverão ser encapsuladas entre camadas de vidro temperado de alta 
transparência, resistente à degradação por radiação ultravioleta; 

 O painel fotovoltaico deverá ser resistente a chuvas, granizo, ventos e impactos 
mecânicos;  

 O laminado resultante deverá ser encapsulado em uma moldura de alumínio 
anodizado; 

 Deverá permitir sua fácil instalação no poste de fixação; 

 O painel fotovoltaico deverá possuir total vedação contra poeira e umidade; 

 A estrutura deverá ser em alumínio extrudado e anodizado; 

 Fornecido com material para montagem; 
 

c) Controlador de Carga e Descarga: 
 

 Próprio para baterias chumbo-ácidas de 12 volts; 

 Controlar carga e flutuação para painéis de até 80W; 

 Controlar saída em até 7A, desligando a saída quando a tensão da bateria cai e 
religando quando a bateria recebe carga; 

 Possuir fusível de proteção contra curto-circuito; 

 Possuir proteção contra inversão de polaridade na ligação à bateria 

 Ser equipado com LEDs que indicam os seguintes estados: 
o Conexão invertida na bateria; 
o Saída pronta para uso;  
o Conexão invertida no painel solar; 
o Condição de carga da bateria, ou seja, se a bateria está recebendo carga ou 

em flutuação. 
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d) Barreira de Proteção:  
 

 Para cada ponto integrado, deverão ser fornecidos limitadores de tensão/corrente, 
isoladores galvânicos ou barreiras de proteção necessários à adequação das 
instalações elétricas e de comunicação à classificação da área, conforme normas e 
legislação vigentes. Deverão ser instaladas barreiras de proteção nos sinais de 
tensão/corrente que circulam dentro das áreas classificadas. 

 
Para a instalação dos sistemas de telemetria e alimentação solar, o CONTRATADO 
deverá fornecer poste com fixação para painel solar e caixa metálica (compatível para a 
instalação em áreas classificadas), conforme esquemático em anexo.  
 
4.22.2 Revitalização e manutenção de CRM segmento Termoelétrico  
 
Faz parte deste item o serviço de tratamento mecânico e pintura dos spools, 
componentes e skid do CRM; manutenção dos componentes do CRM com fornecimento 
de peças e acessórios conforme padrão de CRM Industrial da PBGÁS (válvulas, juntas, 
manômetros, etc); fornecimento e instalação de sistema de telemetria e correção de 
volume do CRM. 
 
Neste item estão inclusos os custos com projeto de detalhamento, pintura da tubulação, 
fornecimento de materiais, equipamentos, teste hidrostático de spool’s, válvulas e filtros e 
teste pneumático das estações, montagem, mão de obra, e demais custos necessário 
para a montagem e operacionalização dos equipamentos.  
 
4.22.2.1 Os estojos devem atender a especificação: Conjunto parafuso prisioneiro 
(ANSI/ASME B. 16.5), fabricado em aço-liga (ASTM A-193 Gr.B7) bicromatizado, com 
duas porcas sextavadas do tipo pesada (ANSI B. 18.2.2), e duas arruelas lisas (DIN 125 
A), com diametro e comprimento compatíveis com os flanges onde serão montados. 
 
4.22.2.2 Nas arvores de purga de manômetros devem ser instaladas válvula esfera 
tripartida em aço carbono forjado para gás natural, NPT, DN 1/2”, passagem plena, classe 
150# WCB,720 psi (50 bar), conforme norma ASME B 16.34 e ISO 17292, material do 
corpo e tampa conforme normas ASTM A105 e ASTM A182 – F316, esfera (aço inox) e 
haste conforme normas ASTM A351 – CF8M/AISI 316 (inox), internos de vedação e sede 
em PTFE, extremidade roscável NPT conforme norma ASME B.1.20.1. 
 
4.22.2.3 Os joelhos, bujões hexagonais, Buchas de redução, tês, niples tampões luvas e 
cap’s, devem ter conexões rosqueadas NPTF, fabricados em aço carbono forjado 
conforme norma ASTM A105 e dimensões de acordo com a norma ASNI B 16.11, para 
classe de pressão 150#. 
 
4.22.2.4 A instrumentação das válvulas deve atender os seguintes requisitos: 
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 Todos os materiais devem ser compatíveis com o tubbing fabricante Sandvik 3R60, 
diâmetro 3/8”. 

 Todos os materiais devem ser adequados para trabalhar com pressões iguais ou 
superiores a 1000 psi (ou 70 bar). 

 Devido às peculiaridades dos materiais, todos os itens devem ser de mesmo 
fabricante ou de fabricantes compatíveis, evitando que a diversidade de padrões 
acarrete em vazamentos ou incompatibilidade. 

 Devem ser identificados com o número de lote de fabricação no corpo, logomarca 
ou nome do fabricante, tamanho nominal do tubo/bitola e pressão máxima de 
trabalho. 

 O corpo e os elementos internos devem ser constituídos em aço inoxidável AISI-
316; 

 Ser dimensionada para a classe de pressão #300 ou superior;   

 Todos os itens deverão ter qualidade comprovada e não será aceito o fornecimento 
de materiais de 2° linha ou de qualidade baixa, sendo facultado a PBGÁS o direito 
de recusa dos materiais nessa situação; 

 Todos os itens terão como fluído de trabalho o gás natural; 
 
4.22.2.5 Os kit’s de reparo das válvulas de bloqueio automático (shut-off) e válvulas 
reguladoras devem ser originais do fabricante e atender as especificações do 
equipamento instalado 
 
4.22.2.6 As juntas de vedação das estações devem ser espirometálicas #3/16” ANSI B. 
16.5, material AISI-304/grafite. 
 
4.22.2.7 Os manômetros devem ser analógicos com elemento elástico tipo bourdon, caixa 
IP-68 fabricado em aço inox, com visor de 100mm, fluido anti-vibrante: Glicerina, Classe 
A1, conexão vertical de 1/2" NPT. Os manômetros a montante da regulagem devem ter 
escala de medição de 0 - 25 Kgf/cm², e os manômetros a jusante da regulagem devem ter 
escala de 0 - 4 Kgf/cm². 
 
4.22.2.8 Para o sistema de correção de volume, o CONTRATADO deverá fornecer 
Computador de Vazão devendo obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos: 
 

 Transdutor de pressão: Faixa de medição de 0 a 200 psig (manométrico); 

 Transdutor de temperatura: Termoresistência de platina – PT100; 

 Entrada de pulsos de baixa e alta frequência, destinada à recepção de pulsos 
enviados por medidor tipo turbina ou rotativo. O equipamento deverá estar 
configurado para trabalhar com medidor tipo rotativo ou turbina; 

 Possuir microprocessador dedicado às aplicações; 

 Possuir no mínimo 02 (duas) saídas serial RS-232, permitindo a conexão com o 
computador de vazão em campo, utilizando notebooks, e a outra como porta de 
conexão para modem GSM/GPRS; 
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 Possuir protocolo incorporado de comunicação Modbus RTU e Enron;  

 Possuir display externo de LCD com pelo menos 12 (doze) dígitos; 

 Permitir acessar os dados de configuração e de leituras com o invólucro fechado, 
através de chave magnética ou dispositivo óptico. Deverá ser fornecido uma chave 
ou dispositivo para cada equipamento; 

 Armazenar todos os parâmetros (pressão, temperatura, leituras do medidor, nível 
de bateria, alarmes, etc.) em memória interna, com capacidade para registrar 40 ou 
mais dias consecutivos;  

 Possuir bateria interna recarregável para armazenamento do firmware;  

 Permitir a configuração dos limites de alarme pelo usuário; 

 Deve efetuar correção de volume de acordo com a norma internacional para 
medição de gases AGA – Transmission Measurement Committee Report N° 8 – 
Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases, 
levando em consideração temperatura, pressão e composição do gás natural na 
linha, onde essa última pode ser atualizada em tempo real, através da ligação com 
um cromatógrafo de processo, ou sob demanda; 

 Possuir os métodos para cálculo do fator de supercompressibilidade Gross 1, 
Gross 2 e detalhado; 

 Possuir no mínimo 04 entradas analógicas (4-20 mA). Todas as entradas 
analógicas devem ser habilitadas para uso e mapeadas pelo protocolo Modbus. Os 
parâmetros de zero, span e curva dos transdutores deverão ser habilitados para 
trabalhar de forma flexível, permitindo a configuração pela PBGÁS na própria base 
de dados;   

 Possuir entradas analógicas habilitadas para receber um transmissor de pressão 
auxiliar e um transdutor de tensão para proteção catódica;  

 Possuir entradas que permita a instalação adicional de 01(um) transdutor de 
temperatura e 01 (um) transdutor de pressão para monitoramento de um segundo 
tramo de medição; 

 Possuir no mínimo duas entradas para RTD de 03 ou 04 fios; 

 Possuir no mínimo 02 entradas de pulso, para registro dos volumes do medidor de 
vazão; 

 Ser fornecido com barreiras de proteção, do tipo isolamento galvânico, instaladas 
nas entradas dos sinais de alimentação e comunicação. Possuir também proteções 
internas contra transientes de tensão;  

 Permitir a alimentação externa dos equipamentos, através de alimentação solar (7-
30 Vdc) ou de fonte AC-DC (7-30 Vdc);   

 Permitir a montagem em poste. Deve ser enviada placa em aço inox para fixação 
do equipamento ao poste;   

 Apresentar o mapa de variáveis detalhado, contemplando todos os endereços, 
para Modbus Enron e Modbus RTU; 

 Classificação de área: NEC – Classe 1, Div. 2, (equivalente IEC zona 2); 

 Invólucro: NEMA 4X / IP65 ou IP66; 
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 Possuir intervalo entre processamento dos algoritmos de correção de volume 
inferior a 3 segundos; 

 Possuir flexibilidade na atribuição do endereçamento dos registradores Modbus, de 
forma a garantir a inclusão, exclusão ou alteração dos endereços dos registros, 
garantindo a intercambialidade de equipamentos fornecidos dos diversos 
fabricantes. A PBGÁS fornecerá ao Contratado o padrão do mapa de variáveis 
Modbus utilizado por ela para que os equipamentos sejam configurados;      

 Ser certificado na portaria 197 do INMETRO. 
 
4.22.2.9 Os componentes do sistema de telemetria (Modems GSM/GPRS) devem 
apresentar as seguintes funcionalidades: 
 

a) Características Construtivas:  
 

 Possuir, no máximo, as seguintes medidas: Comprimento: 103 mm; Largura: 70 
mm; Altura: 28 mm; 

 Temperatura Operacional: -20 a +60 ºC; 

 Antena com, no mínimo, 3 metros de comprimento. 
 

b) Características Elétricas e de Comunicação 
 

 Sistema de Operação: GSM 900/1800/850/1900 MHz; 

 Tensão de Alimentação: 5 a 35 V; 

 RF de Saída: SMA (fêmea) 50 Ohm GSM; 

 Interface Serial: RS232 em conector DB9, de 300 a 57,6 Kbps, 8 N 1; 

 Leitor do SIM Card: Interno, com opção para 1 ou 2 SIM Cards; 

 Parâmetros configuráveis:  
o No mínimo, três conjuntos de IP e porta para conexão ao servidor;  
o Suporte aos protocolos TCP ou UDP;  
o Suporte ao modo client ou server;  
o Possuir modo stand alone (sempre conectado) ou temporizado (timer para 

iniciar conexões GPRS);  
o Possuir identificação do equipamento via leitura do número de série do SIM 

Card; 
o Permitir a atualização de parâmetros: via porta serial ou via internet (GPRS); 
o Permitir a atualização de firmware: via porta serial ou via GPRS;  
o Possuir compatibilidade com os protocolos: MODBUS (RTU ou ASCII) e outros; 
o Com Firmware padrão PBGÁS. 

 
4.22.2.10 Os componentes do sistema de alimentação solar devem obrigatoriamente 
atendeo aos seguintes requisitos: 
 

a) Bateria Chumbo Ácida Selada VLRA ou SPV: 
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 Tensão de Operação: 12 Volts; 

 Capacidade Nominal: no mínimo de 42 a 45 Ah; 

 Dimensões Máximas: Comprimento: 330 mm, Largura: 175 mm, Altura: 250 mm; 

 Terminal: Tipo M ou tipo T; 

 Possuir homologação da Anatel para utilização em sistemas de telecomunicação 
ou geradores solar; 

 Possuir expectativa de vida útil igual ou superior a 05 (cinco) anos; 

 Emitir quantidades insignificantes de gases em condições normais de 
funcionamento, permitindo a sua instalação em áreas com pouca ventilação; 

 Possuir baixa necessidade de manutenção; 

 Utilizar da tecnologia ASM (Absorbed Glass Mat), em que o eletrólito é retido por 
absorção nos separadores de microfibra de vidro ou tecnologia GEL, em que o 
eletrólito é retido em um meio gelatinoso ou tecnologia SPV;  

 Não ser necessário à adição de água ou eletrólito; 

 Elevada taxa de descarga e baixa taxa de auto-descarga; 

 Operar em posições diversas; 

 Operar em uma vasta faixa de temperatura, principalmente em altas temperaturas 
(acima de 40°C); 

 O fornecedor deve apresentar os certificados de qualidade das baterias; 

 Ser fornecidas da marca Moura, Unipower ou similar (quando ofertada de marcas 
similares deverá ser enviada amostra para verificação pela PBGÁS e os 
respectivos certificados de qualidade).   

 
b) Painel Fotovoltaico em Silício:  

 

 Tipo: monocristalino ou policristalino;  

 Potência Nominal: 50 Watts ou superior; 

 As células deverão ser encapsuladas entre camadas de vidro temperado de alta 
transparência, resistente à degradação por radiação ultravioleta; 

 O painel fotovoltaico deverá ser resistentes a chuvas, granizo , ventos e impactos 
mecânicos;  

 O laminado resultante deverá ser encapsulado em uma moldura de alumínio 
anodizado; 

 Deverá permitir sua fácil instalação no poste de fixação; 

 O painel fotovoltaico deverá possuir total vedação contra poeira e umidade; 

 A estrutura deverá ser em alumínio extrudado e anodizado; 

 Fornecido com material para montagem; 
 

c) Controlador de Carga e Descarga: 
 

 Próprio para baterias chumbo-ácidas de 12 volts; 

 Controlar carga e flutuação para painéis de até 80W; 
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 Controlar saída em até 7A, desligando a saída quando a tensão da bateria cai e 
religando quando a bateria recebe carga; 

 Possuir fusível de proteção contra curto-circuito; 

 Possuir proteção contra inversão de polaridade na ligação à bateria 

 Ser equipado com LEDs que indicam os seguintes estados: 
o Conexão invertida na bateria; 
o Saída pronta para uso;  
o Conexão invertida no painel solar; 
o Condição de carga da bateria, ou seja, se a bateria está recebendo carga ou 

em flutuação. 
 

d) Barreira de Proteção:  
 

 Para cada ponto integrado, deverão ser fornecidos limitadores de tensão/corrente, 
isoladores galvânicos ou barreiras de proteção necessários à adequação das 
instalações elétricas e de comunicação à classificação da área, conforme normas e 
legislação vigentes. Deverão ser instaladas barreiras de proteção nos sinais de 
tensão/corrente que circulam dentro das áreas classificadas. 

 
Para a instalação dos sistemas de telemetria e alimentação solar, o CONTRATADO 
deverá fornecer poste com fixação para painel solar e caixa metálica (compatível para a 
instalação em áreas classificadas), conforme esquemático em anexo.  
 
4.23 Fornecimento, montagem e instalação de CRM tipo comercial 
 
O CONTRATADO deverá fornecer e instalar, conforme procedimento técnico PT 002 
Procedimento de montagem de CRM, o conjunto de regulagem e medição (CRM) em 
abrigo metálico específico padronizado.  
 
O CRM deverá ser instalado em abrigo metálico específico padronizado, conforme 
Projeto_Abrigo Metálico em anexo, a ser fornecido pela PBGÁS. 
 
A Instalação do CRM deve ser executada com sistema de vedação de fita vedante a base 
de Politetra Flúor Etileno (PTFE) compatíveis para o uso de gás natural. Não será 
permitida a utilização de Araldite ou outro tipo de vedante. 
 
Os abrigos dos CRM’s deverão ser instalados pelo CONTRATADO, conforme modelo 
anexo, nas áreas particulares dos consumidores, incluindo o acabamento e recomposição 
nas paredes, revestimentos, pinturas, pisos e pavimentos, etc., em locais a serem 
definidos em projeto executivo com a aprovação da FISCALIZAÇÂO. 
 
Após a instalação o CONTRATADO deverá realizar teste de estanqueidade do CRM para 
verificação de vazamentos. 
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O Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) é composto por: riser, duas válvulas esfera 
(uma na entrada, e outra na saída do CRM), filtro em Y, regulador de pressão, medidor de 
vazão e acessórios tais como: válvula de bloqueio tipo OPSO, tubos e conexões em ferro 
galvanizado rosca BSP, classe 150 # com diâmetros de 1“ interligados por união. Deverá 
ser previsto um ponto de inspeção no CRM, com válvula de bloqueio com diâmetro de 
saída de ½”, incluindo instalação de cap’s nas saídas. Deverão ser utilizados tubos e 
conexões de aço galvanizado com rosca BSP classe 150#, conforme normas NBR 5580 e 
NBR 6943 respectivamente, e união com assento de bronze. 
 
O CONTRATADO deverá fornecer o medidor para o CRM com as especificações abaixo 
descritas: 
 

 01 (um) medidor rotativo G25 (Conexões de entrada e saída flangeada DN 1 ½”), 
para vazão máxima de 40 m³/h, a ser instalado no CRM da Industria SIM 
Engenharia;  

 
O medidor deve ser fornecido de acordo com as especificações e disposto nos 
documentos e Normas Técnicas abaixo relacionadas, bem como nas demais Normas por 
elas referenciadas: 
 

a) Range: 1:20 
b) DIN EM ISO 9001/ BS 5750 
c) Os medidores rotativos devem manter seus erros de indicação de acordo com o 

item 4.2 da portaria 114 de 16/10/1997, do INMETRO; 
d) Todos os medidores devem ser aptos para transferência de custódia comprovada 

por documento emitido por órgão habilitado para tal fim, conforme indicado na 
Portaria INMETRO nº114, de 16/10/1997; 

e) Todos os medidores devem ser entregues com certificado de aferição emitido por 
órgão qualificado pelo INMETRO, conforme indicado na Portaria INMETRO nº114, 
de 16/10/1997 ou declaração do INMETRO dando o aceite dos originais emitidos 
pelo fabricante. 

f) Deverão ser fornecidos juntamente com os medidores desenhos detalhados com a 
exposição de todas as peças que fazem parte do medidor juntamente com seu 
código de referência para uma posterior consulta ou compra de sobressalentes 
caso necessário; 

g) Todos os medidores deverão ser pintados com tinta que atenda a seguinte 
especificação: CINZA CLARO, CÓDIGO PETROBRÁS 0065, PADRÃO MUNSELL 
N65; 

h) Todo e qualquer manual ou instrução técnica deverá ser fornecido na língua 
portuguesa. 

i) Todos os medidores especificados deverão vir acompanhados da respectiva curva 
de calibração, com incertezas definidas, obtida através de comparação com um 
medidor padrão de medições rastreáveis aos padrões nacionais das grandezas 
medidas (INMETRO). 
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j) Os medidores rotativos devem vir com os respectivos cabos com conectores para 
interligá-los aos computadores de vazão da PBGÁS. Os cabos serão do tipo 3 
(três) fios, com comprimento de, no mínimo, 2 (dois) metros cada. 

k) A Garantia dos instrumentos deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
l) Material de Corpo: Alumínio ou Aço; 
m) Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 
n) Pressão Máxima de Operação: 2,0 kgf/cm²; 
o) Próprio para trabalhar com fluido Gás Natural, podendo trabalhar dentro da faixa de 

temperatura de 20º C à 42º C; 
p) Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 
q) Internos em Alumínio e Aço Inox; 
r) Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 
s) Repetibilidade: ≤ 0,1%; 
t) Deverão ser 100% pré-equipados para transmissores (emissores) de pulso (reed 

swich), permitindo a interligação dos medidores aos sistemas de supervisão da 
PBGÁS. O fornecimento dos medidores com padrões para emissores proprietários 
não exclui a necessidade de incluir o sistema utilizando reed swich. 

u) Possuir tomada de pressão e temperatura no corpo do medidor para conexão ao 
computador de vazão (ou eletrocorretor de volume); 

v) Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 
x) Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de fluído lubrificante, com coloração na cor 

vermelha ou similar.     
 
O CRM deverá ser ensaiado através de teste de estanqueidade em bancada, com 
consequente apresentação de relatório do teste e relatório fotográfico. Todas as válvulas 
e instrumentos que serão utilizados nos testes deverão estar calibrados, aferidos, 
preservados e condicionados, devendo estar com seu certificado dentro da validade. 
Todos esses materiais deverão ser fornecidos pelo CONTRATADO. 
 
A montagem do CRM deve ser executada com sistema de vedação de fita vedante a base 
de Politetra Flúor Etileno (PTFE) compatíveis para o uso de gás natural. Não será 
permitida a utilização de Araldite ou outro tipo de vedante. 
 
Após a conclusão dos trabalhos, todos os tubos e conexões do CRM deverão ser 
pintados conforme o procedimento técnico PT 001 Procedimento de pintura de CRM. 
 
4.24 Fornecimento e instalação de ERS Tipo C 
 
Faz parte deste item o fornecimento de ERS (com dois tramos de regulagem) e 01 (um) 
tramo sobressalente (conforme desenho esquemático em anexo), com laudos de testes 
hidrostático e/ou pneumáticos de spool’s, válvulas e filtros, instalação, mão de obra e 
demais custos necessário para a instalação e operacionalização dos equipamentos.  
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A ERS terá por finalidade reduzir a pressão do gás à condição de operação de rede em 
PEAD PE-80, manter estabilizada a pressão dentro da faixa de vazão de projeto e garantir 
a segurança em casos de sobre pressão à jusante da reguladora. A ERS será instalada 
em áreas públicas, calçadas ou passeios, enterrada e em caixa em polietileno e tampa 
em FoFo, sobre base em concreto; 
 
Antes da aquisição das ERS’s, entre outros documentos, o CONTRATADO deverá 
apresentar para aprovação da PBGÁS, a Folha de Dados (FD) referente as mesmas e 
aos equipamentos/instrumentos, assim como os projetos detalhados, esquema elétrico e 
memórias de cálculo de todo o conjunto.  
 
Após a aquisição, o CONTRATADO deve apresentar “Data-Book” contendo, no mínimo:  
 

• Desenho “as built”; 
• Diagrama esquemático do sistema; 
• Desenhos aprovados; 
• Memorial Descritivo; 
• Especificação de todo o material utilizado; 
• Folhas de dados de todos os equipamentos; 
• Curva das válvulas; 
• Certificado de qualidade de todos os materiais utilizados; 
• Relatórios e certificados de inspeção; 
• Certificados dos testes hidrostático, de estanqueidade e de regulagem das 
válvulas; 
• Certificado de teste funcional do sistema; 
• Manual de operação e de manutenção da ERS, contemplando todos os seus 
equipamentos; 
• Plano de manutenção preventiva; 

 
O fornecedor deverá apresentar os certificados de garantia da qualidade, assim como, os 
certificados de garantia contra oxidação para os medidores, conforme normas de 
fabricação; 
 
As ligações entre os componentes da estação com diâmetro acima de 2” deverão ser 
flangeadas; Não serão permitidas ligações roscadas entre tubos e conexões, exceto em 
tubulações de pequeno diâmetro para impulso ou comando de válvulas e instrumentos, 
nos instrumentos, sendo elas soldadas -SW- na linha principal;  
 
Deverá ser apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo 
CREA do profissional responsável pelo projeto e dimensionamento do CRM e ERS 
 
As tomadas de pressão para instrumentação deverão ser independentes em cada tramo;  
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A ERS deve ser montado em estrutura metálica (skid) construído em perfil laminado de 
aço, autoportante, projetado para suportar toda a estação e os esforços de transporte 
montados com elementos de nivelamento;  
 
Elementos para içamento da estação também deverão ser previstos no projeto e 
elementos para aterramento, dentro de caixa de polietileno de alta densidade aterrável 
com tampa em ferro fundido nodular;  
 
A fixação do tubo aos suportes deverá ser feita com grampo U galvanizado no mínimo, 
não sendo permitido o contato direto do tubo com o suporte, devendo-se utilizar calços 
em chapas de poliuretano ou teflon com espessura mínima de 5mm;  
 
A estação não deverá possuir apoio metálico ou abraçadeiras no skid a montante na junta 
de entrada, bem como a jusante da junta de saída, evitando-se a ocorrência de by-pass 
elétrico das juntas. 
 
Cabe destacar que o material deverá resistir a exposição a ultravioleta mantendo suas 
propriedades durante 3 anos no mínimo.  
 
O sentido de fluxo do gás na estação deverá ser indicado, com no mínimo duas setas 
indicativas em segmentos distintos na tubulação. 
 
A ERS deve ter os seguintes componentes: 
 

• Junta monolítica de isolamento elétrico;  
• Entrada da estação com sistema de bloqueio; 
• Sistema de Aterramento (Estação e Skid); 
• Filtragem; 
• Sistema de segurança (Shutt-Off); 
• Sistema de regulagem de pressão; 
• Saída da estação com sistema de bloqueio; 
• Tubbings para tomadas de pressão; 
• Manômetros (Pis) na Entrada, Saída; 
• Tubos, conexões e acessórios em aço carbono; 
• Sistema de “vent” preventivo para alagamento da caixa (reguladora, shut-off e 
piloto); 
• Transição aço x PEAD; 
• Sistema de fixação em estrutura metálica (Skid) em aço carbono; 
• Sistema de fixação em estrutura metálica (Skid) em aço carbono (CRMs); 
• Caixa em polietileno de alta densidade com tampa em FoFo nodular; 

 
Os compoenetes da ERS devem atender as seguintes especificações: 
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Os estojos devem atender a especificação: Conjunto parafuso prisioneiro (ANSI/ASME B. 
16.5), fabricado em aço-liga (ASTM A-193 Gr.B7) bicromatizado, com duas porcas 
sextavadas do tipo pesada (ANSI B. 18.2.2), e duas arruelas lisas (DIN 125 A), com 
diametro e comprimento compatíveis com os flanges onde serão montados. 
 
A junta de isolamento elétrico tipo monolítico deverá ser de aço carbono API-5L Gr.B 
Schd 40 Classe ANSI 150 (PN25), extremidades biseladas, e diâmetros de acordo com a 
tubulação 
 
Nas arvores de purga e/ou manômetros devem ser instaladas válvula esfera tripartida em 
aço carbono forjado para gás natural, NPT, DN 1/2”, passagem plena, classe 150# 
WCB,720 psi (50 bar), conforme norma ASME B 16.34 e ISO 17292, material do corpo e 
tampa conforme normas ASTM A105 e ASTM A182 – F316, esfera (aço inox) e haste 
conforme normas ASTM A351 – CF8M/AISI 316 (inox), internos de vedação e sede em 
PTFE, extremidade roscável NPT conforme norma ASME B.1.20.1. 
 
Os joelhos, bujões hexagonais, Buchas de redução, tês, niples tampões luvas e cap’s, 
devem ter conexões rosqueadas NPTF, fabricados em aço carbono forjado conforme 
norma ASTM A105 e dimensões de acordo com a norma ASNI B 16.11, para classe de 
pressão 150#. 
 
A instrumentação das válvulas deve atender os seguintes requisitos: 
 

 Todos os materiais devem ser compatíveis com o tubbing fabricante Sandvik 3R60, 
diâmetro 3/8”. 

 Todos os materiais devem ser adequados para trabalhar com pressões iguais ou 
superiores a 1000 psi (ou 70 bar). 

 Devido às peculiaridades dos materiais, todos os itens devem ser de mesmo 
fabricante ou de fabricantes compatíveis, evitando que a diversidade de padrões 
acarrete em vazamentos ou incompatibilidade. 

 Devem ser identificados com o número de lote de fabricação no corpo, logomarca 
ou nome do fabricante, tamanho nominal do tubo/bitola e pressão máxima de 
trabalho. 

 O corpo e os elementos internos devem ser constituídos em aço inoxidável AISI-
316; 

 Ser dimensionada para a classe de pressão #300 ou superior;   

 Todos os itens deverão ter qualidade comprovada e não será aceito o fornecimento 
de materiais de 2° linha ou de qualidade baixa, sendo facultado a PBGÁS o direito 
de recusa dos materiais nessa situação; 

 Todos os itens terão como fluído de trabalho o gás natural; 
 
As válvulas de bloqueio automático (shut-off) devem ser auto operadas por mola, com 
ajuste de pressão, rearme manual, mecanismo de equalização, indicador de posição, 
corpo fabricado em aço carbono ASTM A 216 GR. WCB, conexão flangeada ANSI B.16.5 
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CL.150# / RF, faixa de regulagem 0,5 a 5 bar, com diametro compatível com a tubulação 
e vazão compatível com o consumo dos clientes. 
 
As válvulas reguladoras de pressão devem ser piloto operada, com ajuste de pressão, 
indicador de posição, corpo fabricado em aço carbono ASTM A 216 GR. WCB, conexão 
flangeada ANSI B.16.5 CL.150# / RF, faixa de regulagem 0,5 a 4,0 bar, com diametro 
compatível com a tubulação e vazão compatível com o consumo dos clientes. 
 
As válvulas de bloqueio devem ser tipo esfera, bipartida, classe 150#, corpo de aço 
fundido A-216 WCB com vedação em PTFE, esfera em aço Inox AISI 410 com sede 
resiliente em PTFE, passagem plena, Fire-Safe conforme a ISO 10497, conexão 
flangeada, face com ressalto conforme ASTM B16.5, com diametro compatível com a 
tubulação e acionamento por haste/alavanca. 
 
Os filtros devem ser do tipo cesto, com elementos filtrante em inox 304, laváveis e 
reutilizáveis, com grau de filtração de 20 micra, corpo em aço ASTM A-216 Gr. WCB, CL 
150#, conexão flangeada ANSI B 16.5 (RF), abertura rápida, com diametro compatível 
com a tubulação e vazão compatível com o consumo dos clientes.  
 
As juntas de vedação das estações poderão ser de papelão hidráulico e estar de acordo 
com a EB 212 da ABNT e dimensões de acordo com a ANSI/ASME B.16.21; 
espirometálicas #3/16” ANSI B. 16.5, material AISI-304/grafite. 
 
Os manômetros devem ser analógicos com elemento elástico tipo bourdon, caixa IP-68 
fabricado em aço inox, com visor de 100mm, fluido anti-vibrante: Glicerina, Classe A1, 
conexão vertical de 1/2" NPT. Os manômetros a montante da regulagem devem ter escala 
de medição de 0 - 25 Kgf/cm², e os manômetros a jusante da regulagem devem ter escala 
de 0 - 4 Kgf/cm². 
 
A válvula de alívio de pressão, deve ter conexão roscada (ANSI B 1.20.1) DN 3/4", faixa 
de regulagem 0,5 a 7 bar, com diamentro nominal compatível com a tubulação.  
 
A transição PEAD x Aço, deverá ser PE80 SDR11 e API 5L Gr. 
 
A caixa em polietileno de alta densidade com tampa em FoFo nodular deve atender a 
seguinte especificação: 
 

 O material da caixa deve ser em polietileno de alta densidade (HDPE) com as 
seguintes características:  
 

o Resistência a tração: 21,37 a 37,92 N/mm² (ISSO 1926); 
o Flexibilidade 1103 a 1447 N/mm² (ISSO 1290-2); 
o Resistência ao impacto 270 a 800 J/M (ISSO 180-1A); 
o Temperatura de deflexão 73 a 82 °C (ISO75-1); 
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o Massa específica 0,955 g/cm³ (ISSO 8962); 
o Sem absorção de água; 
o Dimensões máximas da caixa: Sugestão: 1,2m x 1,0m x 0,8m (Comp. x 

Larg. x Prof.); 
 

 O material da tampa com seguintes características: 
o Ferro fundido nodular para carga vertical mínima de 12,5 T (EN124 Classe 

B125); 
o Tampa com fechadura para impedir acesso de pessoas não autorizadas; 
o A Tampa deverá permitir ser removida totalmente da caixa. 

 
OBS.: Embora as especificações da caixa supracitadas sejam baseadas em sugestão e 
padrão de fornecimento anterior, deve-se prevalecer a especificação compatível com o 
dimensionamento do projeto, respeitando as folhas de dados dos equipamentos 
localizados a montante e jusante da malha da estação. 
 
Os dados operacionais das ERS estão descritos na tabela abaixo: 
 

Tabela – ERS  

 
Pressão 
(kgf/cm²) 

Pressão regulada 
(kgf/cm²) 

Vazão 
(m³/h) 
a 20°C 
1atm 

Vazão 
(m³/dia) 
a 20°C 
1atm 

Ajuste válv. shut-off 
(kgf/cm²) 

Ajuste 
válv. alívio 
(kgf/cm²) 

Manômetro (kgf/cm²) 
 

 Entrada Tramo1 Tramo2 Tramo1 Tramo2 Entrada Saída 

Mínima 8,5 1,0 1,0 250 1000 ------ ------ ------ ------ ------ 

Nominal  10,0 2,0 1,8 550 1700 2,4 2,6 2,2 ------ ------ 

Máxima 19,0 4,0 4,0 800 2600 ------ ------ ------ ------ ------ 

Faixa de 
leitura -range 

------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0 a 25 0 a 6 

Resolução  ------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0,05 0,05 

 
O CONTRATADO será responsável pelo comissionamento das ERS’s em campo. 
 
O CONTRATADO deverá aplicar treinamento técnico, de no mínimo 8 horas, ministrado 
pelo fabricante das ERS’s, quanto ao uso e possibilidades operacionais do sistema 
fornecido, bem como sua manutenção, para as pessoas envolvidas na operação e na 
manutenção da PBGÁS. 
  
No treinamento deverão ser abordados, no mínimo, os seguintes aspectos: 
 

 Principais características, operação, ajustes e manutenção dos componentes das 
estações (filtro, válvulas de bloqueio, válvulas reguladoras, etc); 

 Limites mínimos e máximos operacionais das estações, (limites de vazão, 
temperatura e pressão); 

 Programa de manutenção preventiva das estações; 
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 Principais tipos de manutenção normalmente requeridos pelas estações; 
 
5        ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Ao término dos serviços determinados em cada AS, e vencida a fase de aprovação e 
comentários nos documentos, o CONTRATADO deverá entregar a documentação de 
Projeto (AS BUILT) e de Construção e Montagem (DATA BOOK) em duas vias impressas, 
encadernadas, e em uma via em meio digital (CD). 
 
6 ANEXOS 

ANEXO 1 PADRÃO CAIXA DE VÁLVULA TIPO 1 

ANEXO 2 PADRÃO CAIXA DE VÁLVULA TIPO 2 

ANEXO 3 PADRÃO CAIXA DE VÁLVULA TIPO 3 

ANEXO 4 PROJETO ABRIGO METÁLICO TIPO COMERCIAL 

ANEXO 5 PROJETO ÁREA CRM 

ANEXO 6 PROJETO CAIXA DE PASSEIO PEAD_32-63mm 

ANEXO 7 PROJETO CAIXA DE VÁLVULA PEAD_110-200mm 

ANEXO 8 PROJETO ERS TIPO C 

ANEXO 9 PROJETO ERS TIPO D (DE-NT-816-TZC-001) 

ANEXO 10 PROJETO REVITALIZAÇÃO CRM INDUSTRIAL-AUTOMOTIVO 

ANEXO 11 PROJETO REVITALIZAÇÃO CRM TERMOELÉTRICO 

ANEXO 12 PROJETO TAMPA ERS (DE-NT-816-TZC-004) 

ANEXO 13 PT_001-PROCEDIMENTO PINTURA CRM 

ANEXO 14 PT_002-PROCEDIMENTO MONTAGEM CRM 

ANEXO 15 PROJETO CONCEITUAL REDE E RAMAL DEBOA 

ANEXO 16 PROJETO CONCEITUAL REDE E RAMAL POSTO NOVO PLANALTO II 

ANEXO 17 PROJETO CONCEITUAL REDE E RAMAL ROCHA ASFALTOS E SIM ENGENHARIA 

ANEXO 18 PROJETO CONCEITUAL RAMAL EPASA 

ANEXO 19 ET 001-16 REQUISITOS GERAIS PARA CANTEIRO GERAL DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

ANEXO 20 ET 002-16 SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS 

ANEXO 21 ET 003-16 SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO - REQUISITOS 

ANEXO 22 ET 004-16 REVESTIMENTO DE JUNTA SOLDADA DE AÇO CARBONO - REQUISITOS 

ANEXO 23 ET 006-16 CURVAMENTO DE TUBOS  

ANEXO 24 ET 007-16 ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS 

ANEXO 25 ET 008-16 ABAIXAMENTO DE TUBULAÇÕES NA VALA PARA CONSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS 

ANEXO 26 ET 009-16 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM GERAL - REQUISITOS 

ANEXO 27 ET 010-16 TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE TUBOS DE AÇO CARBONO, PE E PA 

ANEXO 28 ET 011-16 REQUISITOS DA QUALIDADE EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS  

ANEXO 29 ET 012-16 SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE PE - SOLDA DE TOPO E POR ELETROFUSÃO - REQUISITOS 

ANEXO 30 ET 013-16 FURO DIRECIONAL (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - M.N.D.) - REQUISITOS 

ANEXO 31 ET 014-16 TREPANAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE PE - REQUISITOS 

ANEXO 32 ET 015-16 SINALIZAÇÃO PERMANENTE DE REDES E RAMAIS 

ANEXO 33 ET 016-16 LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZAÇÃO DE TUBULAÇÕES - REQUISITOS 

ANEXO 34 ET 017-16 PINTURA 

ANEXO 35 ET 018-16 CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS 

ANEXO 36 ET 019-16 REATERRO DE VALAS - REQUISITOS 

ANEXO 37 ET 020-17 TESTE HIDROSTÁTICO DE TUBULAÇÕES 

ANEXO 38 ET 021-17 TESTE PNEUMÁTICO DE TUBULAÇÕES 

ANEXO 39 DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ANEXO 40 DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, para a 
instalação e organização do Canteiro de Obra. Caso o CONTRATADA julgue conveniente, 
poderá ser instalado mais de um Canteiro. 

 

2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. CANTEIRO DE OBRA - Área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem 
operações de apoio à execução de uma obra. As suas áreas de escritório, armazenamento, 
produção, estacionamento de veículos pesados, etc., podem estar dentro de um mesmo 
canteiro, ou estarem em locais distintos, estrategicamente localizados próximo a área da 
obra. 

 
2.2 CONTRATANTE - Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraíba. 

 
2.3 CONTRATADA – Empresa contratada pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS para 
a execução de um determinado serviço. 

 

2.4 FISCAL - Profissional da CONTRATANTE ou seu preposto encarregado de verificar 
execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, bem como verificar o atendimento 
a todos os itens Contratuais firmados entre as partes. 

 
2.5 GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do Contrato e coordenação dos serviços. 
  
2.6 QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 
 
2.7 SRT - Secretaria Regional do Trabalho. 
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3 NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 
 
3.1   da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  
Todas as Normas Regulamentadoras e em especial: 
 
NR 10 (Segurança em Instalações em Serviços em Eletricidade),  
 
NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e  
 
NR 23 (Proteção Contra Incêndios).  

 
3.2 da OIT 127 - Organização Internacional do Trabalho 
 
OIT 127 - Peso Máximo das Cargas. 

 
3.3 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR - 5.410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

NBR - 7.500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos; e 

NBR - 12.284 - Áreas de vivência em canteiros de obras – Procedimento.  

 

4 REQUISITOS GERAIS  

4.1.  REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 
 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá ao CONTRATADA atender aos seguintes 

requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços.  

4.1.2. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento na área 

de Segurança e Meio Ambiente.  

4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 

relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 

medidas de contenção e ações corretivas.  
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4.1.4. Todos os funcionários em trabalho permanente próximo à área de tráfego de 

veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Opcionalmente 

pessoal em trânsito, supervisores, visitantes e Fiscalização, podem utilizar colete refletivo 

tipo “X”.  

4.1.5 Durante os serviços que forem realizados no canteiro, os funcionários da 

CONTRATADA devem estar munidos dos EPIs necessários, aplicáveis, conforme o Anexo 

Q12.  

4.1.8. Todos os equipamentos automotivos de grande porte devem ser equipados com 

alerta sonoro automático de ré e submetidos à vistoria pela Fiscalização da 

CONTRATANTE.   

4.2. DEMAIS REQUISITOS 

4.2.1. Instalação do Canteiro  

4.2.1.1 O local escolhido para instalação do Canteiro de Obra deverá ser previamente 
aprovado pela CONTRATANTE. Apesar da aprovação, não caberá a mesma, em hipótese 
alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção e dos acessos da área escolhida.  

4.2.1.2 Na escolha do Canteiro, deverá ser levado em consideração as proporções e 
características da obra. O Canteiro deverá conter, no mínimo, as seguintes instalações:  

a) Escritório da CONTRATADA, com sala para reuniões;  

b) Escritório para a fiscalização da CONTRATANTE;  

c) Almoxarifados para guarda de materiais;  

d) Pipe-shop (quando aplicável); 

e) Locais apropriados para guarda de combustíveis e gases (quando aplicável); 

f) Instalações adequadas para as refeições dos funcionários; e 

g) Outras instalações necessárias, a critério da CONTRATADA, coleta seletiva,  
alojamentos, escritórios, etc.  

4.2.1.3 Opcionalmente, a critério da CONTRATANTE, o CONTRATADA poderá alugar um 
imóvel como Canteiro, que tenha, no mínimo, as áreas e instalações previstas para a obra.  

4.2.1.4 Ficarão, ainda, sob responsabilidade da CONTRATADA:  

• Água e energia elétrica:  

O fornecimento de água industrial e potável, e de energia elétrica para abastecimento 
do Canteiro de Obra pela rede pública. 

• Esgotos:  
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O CONTRATADA deverá solicitar à CONTRATANTE ligação na rede pública. Caso 

não exista, caberá ao CONTRATADA, providências quanto a fossa séptica ou similar, 
dentro dos critérios técnicos aceitos pela Prefeitura/Vigilância Sanitária locais.  

• Telefone:  

O CONTRATADA deverá providenciar Internet, não só para ela como também para a 
CONTRATANTE. 

• Manutenção, Higiene e Segurança:  

A manutenção do Canteiro até o final da obra, quer sob o aspecto físico como o de ordem 
interna e a observação dos cuidados higiênicos e de segurança pessoal. A(s) pessoa(s) 
responsável(eis) pela higienização do Canteiro deverá(ão) permanecer no local até a 
efetiva desmobilização do Canteiro.  

• Resíduos:  

É proibido manter resíduo acumulado no Canteiro de Obras ou nas frentes de serviço, 
sendo também proibido a sua queima. Todo o resíduo gerado deverá ser classificado e 
enviado a um aterro sanitário licenciado para disposição final.  

Todo o resíduo produzido no decorrer da execução dos serviços, tais como restos de 
marmita, vasilhames em geral (alumínio ou plástico), embalagens de papelão, sucatas de 
todas as espécies, ferragens diversas, arames, etc., deverá ser recolhido e trazido ao 
Canteiro de Obras, para que seja dado a este o fim devido.  

É responsabilidade da CONTRATADA, limpar a área de intervenção diariamente, mesmo 
que o resíduo não tenha sido produzido pela própria obra ou por seus funcionários.  

 

5 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
5.1 Canteiro de Obra  
 
5.1.1 O terreno onde será instalado o canteiro deverá estar localizado, preferencialmente, 
próximo à obra e ter acesso fácil através de ruas bem conservadas. Caso haja a 
necessidade da conservação dos acessos ao canteiro tal serviço ficará sob a 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
5.1.2 O canteiro deverá ser instalado levando-se em consideração as proporções e 
características de cada obra.   
 
5.1.3 O canteiro deverá ter área para armazenamento dos tubos, depósito(s) de materiais 
de seu fornecimento e/ou da CONTRATANTE dentro do especificado nas normas e 
legislação vigente para material, almoxarifado(s) para a guarda de pequenos 
equipamentos, utensílios, peças e ferramentas de forma organizada e padronizada 
utilizando etiquetas e prateleiras. 
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5.1.4 O canteiro deverá ter sala para a Fiscalização contendo ar condicionado tecnicamente 
capaz de manter a sala refrigerada atendendo os requisitos da NR-17, banheiro com 
circulação de ar, pia e vaso sanitário com água abundante assim como material de higiene. 
A sala da Fiscalização deverá ser limpa diariamente por funcionário da CONTRATADA. 
 
5.1.5 A CONTRATADA, antes de iniciar qualquer trabalho com relação a implantação do 
canteiro, deverá providenciar, para aprovação da CONTRATANTE, a planta geral de 
localização e o layout do canteiro, indicando:  

 
a) Localização do terreno; 
b) Acessos;   
c) Redes de energia elétrica, de água e esgoto;   
d) Localização e dimensões de todas as edificações;   

e) Localização dos pátios;   
f) Arranjo das instalações internas do(s) escritório(s);   
g) Áreas destinadas a depósito e materiais; e 
h) Áreas destinadas a resíduos conforme norma NR-18.  

 

5.1.6 As instalações elétricas provisórias ou definitivas devem estar em conformidade com 
a legislação em vigor. Sendo que as instalações deverão ser executadas por eletricista 
qualificado de acordo com a NR-10, tomando como base projeto elaborado por profissional 
habilitado e adotando-se materiais específicos para tal e de boa qualidade atendendo a 
legislação específica.  
 
5.1.7 Sala para a Fiscalização da CONTRATANTE deverá conter:   

a) mobiliário, sendo que no mínimo uma mesa, uma cadeira e um armário pequeno com 
chave para cada fiscal;   

b) Mesa de reunião com pelo menos 6 cadeiras;  

c) Quadro branco de no mínimo 3 metros de largura por 1,5 metros de altura;  

e) Computador com acesso à Internet Wi-Fi e impressora;   

f) Banheiro com instalações sanitárias completas assim como sabonete líquido e papel 
higiênico;   

g) A limpeza da sala da Fiscalização ficará à cargo da CONTRATADA, assim como os 
custos para a manutenção das instalações da mesma, cabendo ainda ao CONTRATADA 
assumir as despesas com luz, água, telefone, material de escritório e outros; e, 

h) O CONTRATADA poderá utilizar outras construções ou instalações existentes para a 
implantação do canteiro desde que obtenha a aprovação prévia da CONTRATANTE para 
tal. 

 
5.1.8 Instalações Sanitárias:  

a) 1 sanitário, 1 mictório, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 20 operários;  
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b) 1 bebedouro elétrico para cada grupo de 50 operários. 

c)      No canteiro é obrigatória a existência de local para a realização das refeições 
(NR18), sendo que o local de refeições deve ser coberto e conter no mínimo: lavatório 
próximo, mesas com tampo liso e lavável, assentos em número suficiente, deposito com 
tampa para detritos, não estar situado em subsolos (NR18);  

d) Área mínima de 1 m² por sanitário;  

e) O piso dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que 
assegure o escoamento da água para a rede de esgoto, quando houver, e ser de 
material antiderrapante ou providos de estrados de madeira;  

f) Área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro que é de 0,80m² 
(zero virgula oito metros quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez 
centímetros) do piso; e, 

g)  As instalações sanitárias no canteiro devem contemplar itens básicos para 
atender as necessidades de higiene para a força de trabalho, de acordo com a 
legislação específica. Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individual ou 
coletivo, dispondo de água quente (NR18). Deve haver suporte para sabonete e 
cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro instalado (NR18). Os chuveiros 
elétricos devem estar devidamente aterrados (NR18 4.2.5). Todo canteiro de obras 
deve possuir vestiário para trocas de roupas para quem não reside no local (NR18). 
Os vestiários devem dispor de armários individuais e bancos para os usuários.  

Obs.: Quando não for possível 1 lavatório ou mictório deverá ser colocado 60 cm de calha 
para substituição do mesmo. 

 
5.1.9       Vestiário:  

a)      1,5 m² por usuário. 
 

5.1.10 Cozinha e Depósito do Refeitório (quando aplicável):  

a) 35% e 8% da área do refeitório respectivamente; e, 

b) 3,00 m de pé direito (mínimo).  

 
5.1.11 Alojamento (poderá ser fora do canteiro em local escolhido e autorizado pela 
CONTRATANTE:  

a) 2,47 m² por cama ou beliche;  

b) 1 m para circulação;  

c) 2,60 m de pé direito (camas);  

d) 3,00 m de pé direito (beliches); e, 

e) É proibido instalá-los em subsolos ou porões.  
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5.1.12 Iluminação (lâmpadas PL ou fluorescente):  

a)  Sanitários: potência equivalente 100W / 8 m²;  

b) Vestiários: potência equivalente 100W / 8 m²;  

c) Refeitórios: potência equivalente 150W / 6,0 m²;  

d) Cozinha: potência equivalente 150W / 4,0 m²; e, 

e) Alojamentos: potência equivalente 100W / 8,0 m².  

 
5.1.13 Pipe Shop:  

O Pipe Shop deverá ser adequadamente isolado das outras áreas do canteiro e todos que 
irão trabalhar neste local deverão usar os EPI’s e EPC’s necessários para preservar as 
condições de segurança.  

 
5.1.14 Almoxarifado e áreas para depósito de materiais:  

a) Localização adequada para armazenamento dos equipamentos da obra 
(almoxarifado) respeitando a legislação específica de acordo com os materiais 
armazenados; e, 

b) Produtos químicos inflamáveis deverão ter sinalização preventiva de segurança 
do tipo: INFLAMÁVEIS / PROIBIDO FUMAR. 

 
5.1.15 Os projetos das instalações do canteiro devem considerar o volume de material 
a ser armazenado, o número de funcionários, equipes técnicas, os períodos em que, tanto 
a mão de obra, quanto os materiais deverão estar na obra.  

a) Deve haver local específico para armazenamento dos materiais a serem 
utilizados na obra;  

b) O almoxarifado deverá ser projetado de modo a evitar a umidade e deterioração 
dos EPIs;  

c) Os objetos pontiagudos, pesados ou de qualquer outro tipo que possam vir a 
causar danos à saúde ou segurança deverão ser armazenados em locais que 
mitiguem ou eliminem de forma adequada o risco de acidentes, sendo proibido 
a permanência dos mesmos de forma a representar risco a segurança;  

d) O almoxarifado deverá ser mantido durante toda a obra de forma organizada;  

e) O armazenamento de tubos, hastes de máquinas de furo, alargador de furo 
direcional ou qualquer outro equipamento ou material que não possa ser guardado no 
almoxarifado deverá ser alocado, identificado e sinalizado em local adequado, 
separado do estacionamento de veículos leves e pesados de forma a não prejudicar 
o tráfico e a segurança dos mesmos; e, 
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f) Instalação de Prevenção de Combate a Incêndio adequada de acordo com a 
solicitação do CONTRATANTE e NR-23.  

 
5.1.16 Área de Estacionamento:  

a) Deverá dispor de vagas de garagem exclusivas para a CONTRATANTE;  

b) Deverá ser projetada de modo a acomodar toda a frota de veículos que irá 
frequentar o canteiro;  

c) Todo o layout deverá ser disposto de maneira a garantir a segurança dos 
pedestres assim como a fluidez do tráfego de veículos;  

d) Veículos pesados deverão ter uma área de estacionamento separada dos 
veículos leves; e, 

e) A área de estacionamento não deverá ser utilizada para armazenamento de 
materiais.  

 
5.1.17 Armazenamento de cilindro inflamável e de cilindro oxidante:   

Este armazenamento deverá ser feito em locais específicos respeitando a NR 32 ou seja 
com distância mínima estes dois tipos de cilindros de oito metros. 

 
5.1.18 O canteiro deve dispor de Mapa de Risco, Rota de Fuga, Sinalização de 
Segurança Aplicável.  
 
 
5.1.19 Instalação Elétrica:  

  
5.1.19.1 Deverá existir quadro de distribuição com um disjuntor para cada setor do 
canteiro (ex. setor administrativo, ar condicionado, chuveiro e Pipe Shop).  

5.1.19.2 Os condutores devem estar dimensionados para a carga dos circuitos, não 
sendo permitido que os condutores fiquem expostos. Estes, portanto, deverão estar 
embutidos em eletrodutos.  

5.1.19.3 O padrão da tomada deverá estar de acordo com o padrão vigente (três pinos).  

5.1.19.4 Deve haver aterramento adequado para os equipamentos elétricos.  

5.1.19.5 Deve haver uma tomada para cada cinco metros de perímetro, ou fração, nos 
cômodos maiores que seis metros quadrados. Nos casos em que a área for menor que seis 
metros quadrados, deverá haver uma tomada.  

5.1.19.6 Todas as instalações devem estar conforme a norma ABNT NBR 5.410. 

 
5.2 Frentes de Trabalho  
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5.2.1  A frente de trabalho deverá ter uma área de vivência onde esta deverá ser adequada 
de acordo com as proporções e características de cada atividade, contemplando itens 
básicos de segurança e primeiros socorros e equipamentos de combate a incêndio 
(extintores).   
 
5.2.2   A área escolhida para a instalação da área de vivência deverá ser em local 
previamente limpo, regularizado, com inclinação de 1% para não acumular água, além de 
evitar a montagem destas em vias de circulação pública, tais como passeios e calçadas em 
obra urbana. 
 
5.2.3 Na área de vivência, deverá existir local coberto para realização das refeições, 
dispostas de assentos e mesas suficientes para cada colaborador, água mineral 
refrigerada, cestos de coleta seletiva de resíduos de acordo com a legislação vigente e 
banheiros químico equipados.   

 

6 REQUISITOS COMPLEMENTARES  
 
6.1 Placa de Identificação 
 
Placa de identificação da obra, placa da CONTRATANTE e placa padrão do BNDES 
(quando aplicável). 

O fornecimento de Placas de Identificação da Obra, da CONTRATADA e de Placas do 
padrão BNDES, ficará a cargo da CONTRATADA, devendo a sua instalação se dar em 
locais definidos pela CONTRATANTE. 

Os modelos e detalhes das placas deverão ser conforme CONTRATANTE e padrão 
BNDES (Vide Anexo). Deverão ter a face em chapa de aço galvanizado nº 16, com 
tratamento antioxidante, sem moldura, fixados em estruturas de madeira, suficientemente 
resistentes para suportar à ação dos ventos. 

As tintas usadas para, pintura deverão ser de cor fixa e de comprovada resistência ao 
tempo. 

 
6.2 Prevenção de acidentes 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com 
o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência desse 
risco a companhias ou instituições seguradoras. 

Para isso o CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação 
Nacional concernente a segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as 
normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço. O CONTRATADA deverá 
manter no Canteiro de Obras, uma equipe para cuidar da higiene e segurança do trabalho. 
Pessoal treinado em primeiros socorros assim como uma caixa suprida com medicamentos 
para pequenas ocorrências, deverá estar disponível durante toda a duração da obra, 
conforme exigência do Ministério do Trabalho. 
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Em caso de acidente no Canteiro de Obras ou nas frentes de obra o CONTRATADA 
deverá: 

a) prestar socorro imediato às vítimas; 
b) paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as 

circunstâncias relacionadas com este;  
c) comunicar imediatamente à CONTRATANTE a ocorrência; e, 
d) adotar as medidas legais.  

 

6.3 Segurança 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA a segurança, a guarda e a conservação de 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. 

Qualquer perda ou dano no material, equipamento ou instrumental este deverá ser 
substituído pelo CONTRATADA. 

O CONTRATADA deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueiras e demais 
equipamentos situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na 
eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie 
de material no local das obras. 

 
6.4 Vigilância 

O CONTRATADA deverá ter sistema de vigilância no canteiro . 

  
6.5 Desmobilização e Remoção do Canteiro 

Após a conclusão dos serviços, comprovados pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADA 

deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos 

provenientes da obra, deixando-a totalmente limpo. Deverá providenciar também a 

devolução dos materiais da CONTRATANTE que não foram aplicados na obra e 

fechamento do BAM (Boletim de Aplicação de Materiais). 

 
6.6 “Nada Consta” 

Deverá ser providenciado pelo CONTRATADA após a conclusão dos serviços, um relatório 
de “adimplência”, junto aos Órgãos Públicos competentes e se aplicável, junto a todos os 
proprietários atingidos e locatários da obra.  

 
6.7 Disposições Finais  

Em se tratando de Contrato exclusivo de construção de ramais de pequeno porte, aqueles 
denominados do tipo “guarda-chuva”, a seguir descreve-se os requisitos mínimos que 
devem ser contemplados quando da necessidade da instalação de Canteiro de Obras.  
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a) Container, para o armazenamento de materiais e/ou equipamentos;  

b) Banheiro químico;  

c) Local adequado para a alimentação dos seus funcionários;  

d) Energia elétrica e água potável; e  

e) Manutenção, higiene e segurança.  
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários a serem 
cumpridos pelo CONTRATADA, para a execução dos serviços de sinalização e isolamento 
durante a construção e montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural da Companhia 
Paraíbana de Gás – PBGÁS.  

A sinalização e isolamento, abrangendo áreas de advertência, transição, proteção, 
serviços, retorno a situação normal e circulação de pedestres. 
 

2. DEFINIÇÕES 

 
2.1. ACOSTAMENTO - Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada 
ou estacionamento de veículos em caso de emergência, e a circulação de pedestres e 
bicicletas, quando não houver local apropriado para este fim; 

 
2.2. ÁREA SEGREGADA - Perímetro devidamente isolado com tapumes, barreiras e/ou 
cones ou cerquites envolvendo toda área de obra necessária; 
 
2.3.  ÁREA DE ADVERTÊNCIA: adverte o motorista da nova condição da via a frente ou 
nas proximidades;  
 
2.4.  ÁREA DE TRANSIÇÃO: onde a via muda o seu traçado original;  

 

2.5.  ÁREA DE PROTEÇÃO: sua função é garantir segurança para os motoristas e 
trabalhadores. É importante não existir nenhum trabalho, equipamento e veículo nessa 
área; 

 

2.6.  ÁREA DE SERVIÇOS: local da obra;  
 
2.7.  ÁREA DE RETORNO A SITUAÇÃO NORMAL: onde os motoristas são conduzidos à 
situação normal da via; 
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2.8. ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES: onde é estabelecida a passagem de 
pedestre pela área de serviços, preferencialmente com largura mínima de 1m, em locais 
que a largura da calçada for inferior a 1m considera-se a largura original do passeio.  
 
2.9. BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO: São dispositivos de controle do fluxo do tráfego, 
indicados como elementos de alerta complementar, em situações de alto risco em virtude 
do grande número de veículos, altas velocidades, visibilidade ruim, necessidade de 
interrupção do fluxo e obras móveis na rodovia. É um dispositivo feito de tecido ou plástico 
flexível, preso a suporte rígido a ser transportado por um sinalizador, devendo ter a forma 
de um quadrado com 0,60m de lado na cor vermelha. 
 
2.10. CALÇADA - Parte de via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada 
à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestre e, quando possível à 
implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

 

2.11. CONTRATANTE - Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraíba. 
 
2.12. CONTRATADA – Empresa contratada pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS para 
a execução de um determinado serviço. 

 
2.13. ESTRADA - Via Rural não pavimentada. 

 
2.14. INTERFERÊNCIA - Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 
passagem da rede de distribuição. 

 
2.15. PASSARELA - Estrutura destinada a transposição de pedestres. 

 
2.16. PASSEIO - Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada 
por pintura ou elemento físico separador de pedestre (CTB). 

 
2.17. PISTA - Parte da via normalmente utilizada para circulação de veículos identificada 
por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilha ou aos 
canteiros centrais. 

 
2.18. RODOVIA - Via Rural pavimentada. 

 
2.19. SINALIZAÇÃO - Conjunto de símbolos, marcas e convenções destinadas a 
regulamentar a utilização do sistema viário e advertir ou orientar o condutor ou pedestre. 

 
2.20. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 
 
2.21. VIA LOCAL - Caracterizada por intercessões em nível não semaforizadas destinada 
apenas ao acesso local ou áreas restritas. 
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2.22. VIA RURAL - Estradas e Rodovias em áreas com menor ocupação humana. 

  
2.23. VIA URBANA - Ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação 
pública, situada em área urbana, caracterizada principalmente por possuir imóveis 
edificados ao longo de sua extensão. 

 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas, 
quando aplicável e não se limitando a estas, as instruções contidas nas normas e 
documentos abaixo:  
 
3.1.1. da portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho 

NR - 18 – Condições de Meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 
3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR – 7.678 – Segurança na execução de obras e serviços de construção.   

 
3.1.3. do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
 
IPR 738 – Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias. 

IPR 743 – Manual De Sinalização Rodoviário. 

 
3.1.4. do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito 

Código de Trânsito Brasileiro. 

 
3.2. As instruções descritas nesta especificação complementam as determinações 
contidas nas normas relacionadas.  

 

4. REQUISITOS GERAIS  

A CONTRATADA tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis 
acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das 
obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A CONTRATANTE ficará 
eximida de qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.   
 
Para as obras e serviços localizados em rodovias estaduais a sinalização deverá obedecer, 
além do CNT - Código Nacional de Trânsito, aos Decretos Municipais afins e, às exigências 
específicas do Departamento de Trânsito. 
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As regulamentações específicas dos órgãos municipais, estaduais, federais ou 
concessionárias devem ser atendidas na execução das obras, sem prejuízo as exigências 
definidas nesta especificação. Existindo discrepância entre as regulamentações, 
prevalecerá a de maior rigor quanto à segurança.  

 

Para as obras localizadas em rodovias Federais, a sinalização deverá obedecer além do 
CNT - Código Nacional de Trânsito, às posturas e exigências dos órgãos públicos (DNIT) 
ou concessionárias de serviços da rodovia. Neste caso, independente do que por assim for 
exigido, a CONTRATANTE exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com placas 
indicativas, cones de sinalização, cavaletes e placa de barragem, dispositivos de 
sinalização refletiva e iluminação de segurança ao longo da obra. Deverão ser utilizadas 
placas padrão de advertência da obra, placas padrão de identificação do executor da obra.  
 
4.1. Toda a obra que se situe na via pública, ou nas imediações desta, deverá ser 
sinalizada e protegida de acordo com no mínimo os parâmetros estabelecidos nesta 
especificação.  
 
Em situações onde o esquema padrão não for aplicável, o isolamento da área de trabalho 
será executado conforme orientação dos órgãos municipais de trânsito ou das 
concessionárias de rodovias ou conforme “projeto de sinalização” específico para o local, 
elaborado previamente. 

 
Antes de iniciar os trabalhos verificar se os proprietários e os órgãos públicos estão 
informados sobre os serviços de construção, montagem e/ou manutenção do duto. 
 
Os acessos de pessoas e veículos às residências e demais locais de trânsito devem ser 
viabilizados através de passadiços, incluindo os locais próximos aos pontos de ônibus. 
 
4.2. Todas as áreas de serviços devem ser sinalizadas com placas e isoladas em todo seu 
perímetro com tapumes ou cerquites contínuos, atendendo aos padrões definidos nesta 
especificação.  
 
Também devem ser protegidos, sinalizados e isolados os tubos desfilados e as colunas 
soldadas sobre os passeios, que estejam interferindo com a passagem de pedestres, 
através da combinação de tapumes, cavaletes e cerquites. 
 
4.3. Toda sinalização e isolamento utilizados nas obras da CONTRATANTE devem 
atender aos padrões estabelecidos nesta especificação e seus anexos quanto aos aspectos 
visuais e dimensionais, devendo sempre assegurar:  
 

a. Proteção e isolamento da área de trabalho, através da combinação de cavaletes, 
tapumes e cerquite em torno das escavações e das equipes em atividade; 

b. Proteção aos pedestres, através da sinalização e isolamento da sua passagem com 
cones, cerquite ou fita de sinalização. A passagem deve medir, no mínimo, 1m de 
largura, e deve ser devidamente limpa, isolada e sinalizada. Caso não haja espaço 
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suficiente no passeio, a passagem para pedestres deve ser realizada na pista de 
tráfego, desde que protegida dos veículos; e, 
 

c. Controle de trânsito de veículos, através do uso de placas de sinalização, cones de 
balizamento e demais dispositivos para controle de fluxo. O controle de trânsito de 
veículos é obrigatório sempre que as atividades ocuparem as pistas, mesmo que 
parcialmente, seja para a escavação, seja para posicionamento de máquinas, 
equipamentos e veículos, seja para desvio da passagem de pedestres. 

 
4.4. As placas de sinalização devem estar dispostas de maneira a oferecer uma boa 
visualização pelos condutores e pedestres de modo que os mesmos possam ter tempo de 
reação tomando às medidas necessárias de acordo com as condições da via.  
 
4.5. Todas as partes de máquinas e equipamentos que ofereçam riscos as pessoas do 
entorno deverão ser sinalizadas e isoladas.  
 
4.6. Todos os materiais, ferramentas e equipamentos, devem permanecer dentro da área 
segregada da obra. 
 
4.7. O acesso de carga e descarga da área segregada deverá ser sinalizado de modo a 
não oferecer riscos ao público e nem se tornar um obstáculo ou incômodo na circulação 
das pessoas e/ou veículos.  
 
4.8. Todas as áreas de obra devem permanecer demarcadas e sinalizadas, inclusive à 
noite, e com iluminação artificial ou refletiva.  
 
4.8.1. A refletividade pode ser feita com o emprego de películas refletivas ou tintas 
refletivas. O material refletor a ser empregado não deve alterar as cores dos sinais.  
 
4.8.2. As placas confeccionadas em material retro refletivo, luminosas ou iluminadas 
devem ter o mesmo formato, dimensões e cores tanto no período diurno como no noturno.  

Serão admitidos outros materiais que venham surgir a partir de desenvolvimento 
tecnológico desde que atendam os padrões e características essenciais dos sinais 
adotados durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após o 
processo de manutenção.  

4.9. Que todos os equipamentos necessários à sinalização e isolamento, estejam 
disponíveis antes de se iniciar a obra ou serviço e que estes se encontrem em bom estado 
de conservação e limpeza, durante todo período de execução da obra.  
 
4.10. Elaboração do projeto de sinalização e isolamento:  
O projeto a ser elaborado pela CONTRATADA, será composto pela definição dos 
dispositivos de sinalização cujo principal objetivo deverá ser a segurança do tráfego. 
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4.10.1. De acordo com a natureza do serviço que afetará o trânsito, em especial a 
duração e a mobilidade dos serviços, o projeto de sinalização também deverá conter os 
locais das bandeiras de sinalização.  
4.10.2. Sempre que possível deverá ser feito o uso do boneco substituindo o 
funcionário, para sustentar a bandeira ou o bastão luminoso. A figura do sinalizador 
(“bandeirinha”) poderá ser substituída por boneco de sinalização, a critério da 
CONTRATANTE. 

Obs.: Sugestão de modelo de boneco e medidas estão presentes no Anexo III. 
 
4.10.2.1. A sinalização adotada no local da obra deve caracterizar a obra e separá-la de 
modo seguro do movimento de veículos e pedestres. Vale ressaltar que devem ser 
respeitadas as especificações e horários definidos pelos órgãos competentes, assim como 
a legislação e normas vigentes para execução das intervenções.  
 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

5.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Informam as obrigações, limitações, proibições ou restrições que regulamentam o trecho 
da via; advertem sobre as mudanças das condições da pista que possam afetar a 
segurança e indicam caminhos alternativos para transpor o trecho anormal.  

5.1.1. Os formatos, tamanhos e cores tomam como base o Código Brasileiro de 
Trânsito, e deverão ser confeccionados tomando como referência o ANEXO I deste 
documento. Incluido neste anexo o tipo recomendado de suporte para fixação destas 
placas. 
 
5.1.2.  Em obras de ampliação de rede, também deverão ser colocadas em locais a 
serem definidos pela CONTRATANTE, placas de identificação da obra. 
 
5.2. MATERIAL DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 
 
5.2.1. Na sinalização vertical, o material empregado deve possuir propriedades físicas 
e químicas que garantam a manutenção das características originais de forma, dimensão 
e cores dos sinais. As placas de obra devem ser confeccionadas em materiais que 
assegurem o mesmo padrão de visibilidade e refletividade das demais placas instaladas ao 
longo da obra/rodovia.  
 
5.2.2. Os materiais mais adequados para serem utilizados na confecção das placas 
são: aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada de alta resistência.  
 
5.2.3. Os materiais indicados para a confecção dos sinais são: tintas e películas. No 
caso das tintas as utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semi fosco ou pintura 
eletrostática. As películas adotadas são: plásticas (não refletivas) ou refletivas dos 
seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a 
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.  
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5.2.4. Em virtude da manutenção da segurança da via, não deve ser utilizada tinta 
brilhante ou películas refletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na 
cor preta, fosca ou semi fosca.  
 
5.3. Toda a sinalização e seus componentes devem ser mantidos em boas condições de 
conservação durante toda a obra ou serviço. Os componentes danificados devem ser 
imediatamente substituídos.  
 
5.4. As placas de ”PARE e SIGA” devem ser usadas sempre que existir a paralisação 
momentânea ou intermitente no trânsito de veículos. Será feito uso de rádio comunicador, 
sempre que os operadores estiverem numa distância que dificulte a comunicação.  
Obs.: Identificação do sinalizador (“bandeirinha”): todo sinalizador deverá usar colete 
refletivo para execução da atividade na via. Em adicional, deverá ser posicionado um cone 
na distância de cinco metros à frente do sinalizador. 
 
5.4.1. Dimensões Mínimas  
 
5.4.1.1. Sinais de Forma Circular: 

 

5.4.1.2. Sinais de Forma Octogonal - R-1:  

 

5.4.1.3. Sinal de Forma Triangular - R-2:  
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5.5. PLACAS DE ADVERTÊNCIA 
 
5.5.1. A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo uma das 
diagonais ficar na posição vertical, nas seguintes cores:  

 

5.5.2. Constituem exceção quanto à forma, os sinais "Sentido Único" - A-26a, "Sentido 
Duplo - A-26b e "Cruz de Santo André" - A-41, com as seguintes características:  

 

 A utilização das cores nos sinais de advertência deve ser feita obedecendo-se aos critérios 
abaixo e ao Padrão Münsell indicado.  
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5.6. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 
 
São idênticas às placas de sinalização vertical de advertência, inclusive as especiais e de 
informações complementares. O que diferencia as placas de obra é a substituição do fundo 
amarelo pelo fundo laranja amarelado. 
 
As placas de obra têm usos temporários, vinculados sempre às obras na via.  
 
5.6.1. Placas de advertência de obra (fundo laranja amarelado):  

Exemplos Figura 1:  

 

 

Figura 1 – Placas de advertência de obra 

 

 

5.6.2. Placas especiais de advertência de obra (fundo laranja amarelado refletivo):  

Exemplos Figura 2:  

 

  

  

  

  

  

  

RUA 
SEM 

SAÍDA 
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Figura 2 – Placas especiais de advertência de obra 

 

 

 

 

 

5.6.3. Dimensões Mínimas  
 
5.6.3.1. Sinais de Forma Quadrada: 

 

 
5.6.3.2. Sinais de Forma Retangular:  
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5.7. PLACAS DE INDICAÇÃO (PLACAS DE OBRA PADRÃO DA CONTRATANTE) 
 
Devem ser instaladas, nas Áreas de Advertência e em cada frente de serviço, placas 
conforme o modelo da Figura 3: 
  

 
Figura 3  - Placas de Obra 

 
 
5.8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
São as marcações aplicadas no pavimento utilizadas na sinalização de obras de Longa 
Duração quando houver uma intervenção severa na via e forem requisitadas pelo órgão 
responsável pela via. Devem seguir um projeto específico.  
 
5.9. BARREIRAS 
A sua principal função é a de impedir a passagem de trânsito por uma faixa ou pista ou 
impedir os pedestres de entrar na zona de obras ou de cair dentro da vala. 
 
5.9.1. No caso de estarem impedindo a passagem de trânsito por uma faixa, elas 
devem ser auxiliadas com a colocação de cones de modo a canalizar o fluxo de tráfego 
suavemente. No caso de estarem impedindo a passagem por uma pista, elas devem 
constituir um fechamento total ou parcial dessa mesma pista.  
 
5.9.2. As barreiras podem ser constituídas por baias, tapumes ou cerquite, sempre, 
no entanto, auxiliadas com a colocação de sinais e/ou cones. 

  

5.9.3. No caso de estarem sendo utilizadas como proteções contra a entrada ou 
queda de pedestres, estas deverão cercar completamente toda a obra.  
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5.9.4. Em torno das escavações devem ser colocadas proteções laterais de modo a 
proteger funcionários e/ou pedestres de cair no interior da escavação. Essa proteção 
deverá ser feita com barreiras plásticas (baias), tapumes de madeira ou cerquite. Em 
qualquer um dos casos, o método usado deverá ter no mínimo 1m de altura.   

OBS: Quando não estiverem sendo realizadas atividades os locais de escavação, bem 
como o material retirado, devem ser protegidos por tapume em todos os lados.  

5.10. CONES 
Têm a função de canalizar o fluxo de tráfego na direção desejada. Devem ser visíveis de 
dia e de noite. Devem ser fabricados num material que não provoque danos significativos 
aos veículos, se atingidos. Devem ser na cor laranja e possuir no mínimo 2 faixas refletivas 
de no mínimo 5 cm de largura. Devem ter uma altura de 75 cm.  
 
5.11. ILUMINAÇÃO  
Todo trabalho noturno ou em condições de baixa luminosidade natural, deve ter dispositivos 
de Iluminação espalhados na Área de Transição e na Área de Serviços com um 
espaçamento mínimo de 5m e máximo de 15m em rodovias.  
 
5.11.1. Intermitente: em locais de alto risco e nos quais não se prevê o fim dos 
trabalhos em 24 horas. Pode-se recorrer à iluminação durante 24 horas.  
 
5.11.2. Fixa: durante a execução da obra em zonas de pouca ou nenhuma iluminação. 
Devem estar espaçadas no máximo de 10m e ser protegidas das intempéries. Devem 
possuir uma coloração alaranjada. Podem ser alimentadas por corrente elétrica, bateria ou 
por gerador.  

OBS: a iluminação deve manter-se fora da área restrita.  

 
5.12. INSTALAÇÃO E RETIRADA DA SINALIZAÇÃO 
 
5.12.1. A instalação e a retirada da sinalização deve ser feita de forma que não se 
comprometa a segurança dos usuários da via como também a segurança dos trabalhadores 
da obra, de acordo com a sequência a seguir:  
 
5.12.1.1. Instalação da sinalização; 
 
5.12.1.2. Instalação da sinalização vertical; 
 
5.12.1.3. Distribuição dos cones ou outros elementos de canalização;  
 
5.12.1.4. Fechamento da via: sempre o fechamento é no mesmo sentido do fluxo de 
veículos; 
 
5.12.1.5. Isolamento do passeio; 

 

5.12.1.6. Isolamento da vala;  
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5.12.1.7. Entrada dos equipamentos e início dos trabalhos; e,  
 
5.12.1.8. Retirada da Sinalização:  

1º. Retirada dos equipamentos;  

2º. Retirada do isolamento da vala (após o seu fechamento, dando condição do tráfego 
passar sobre ela); 

3º. Retirada do isolamento do passeio;  

4º. Retirada dos cones: sempre a abertura é no sentido contrário ao fluxo de veículos;  

5º. Retirada da sinalização vertical.  

 
5.13. A distribuição dos cones deve ser feita com o espaçamento entre eles de 7,5 m no 
máximo dentro das cidades e 15m no máximo, em rodovias. O fechamento (ÁREA DE 
TRANSIÇÃO) deve se tomar como referência a largura da base do cone para fazer o 
distanciamento da borda da pista para o centro, conforme Figura 4 .  

 

Figura 4 

5.14. A Sinalização Vertical na zona de advertência deve ser colocada preferencialmente 
sobre postes móveis ficando com a base da placa a 2 m de altura da calçada, como ilustra 
a Figura 5 ou sobre os cavaletes-padrão do cliente sobre a calçada. 
 
5.14.1.1.  As distâncias entre sinais, cones, placas e etc. não devem ser consideradas 
como valores rígidos, mas sim como distâncias aconselhadas, devendo o responsável pela 
instalação dos sinais, colocá-los da maneira que melhor se adapta ao espaço disponível.  
 
Caso exista espaço suficiente, as distâncias tabeladas devem ser cumpridas.  
 
NOTA 01: Todas as sinalizações devem ser precedidas do sinal: OBRAS A 50m. 
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NOTA 02: Em caso de condições de chuva e/ou pista molhada ou em condições de pouca 
visibilidade, será recomendado que a distância citada na nota 01 passe a ser duplicada por 
medida de segurança.  

 

 

Figura 5 – Sinalização vertical sobre postes 

 

5.15. POSTURA DE SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO  
 
5.15.1. Usar sempre uniforme com faixas refletivas e/ou colete refletivo;  
 
5.15.2. Caminhar pela calçada ou acostamento sempre em contra fluxo com os 
veículos; 
 
5.15.3. Ao atravessar a pista, fazê-lo sempre na perpendicular, sem hesitação, sem 
parar e com atenção voltada para o tráfego; 
 
5.15.4. Não correr, não andar de costas e levantar pesos com postura correta;  
 
5.15.5. Nunca ficar parado na faixa de rolamento ou próximo ao fluxo de veículos 
mesmo dentro da sinalização; e, 
 
5.15.6. Evitar posicionar-se em locais com pouca visibilidade.  
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5.16.  DIAGRAMA DE FLUXO DE ATIVIDADE MESTRA  

 

 

  

   
Figura 6 – Fluxo processo Sinalização de Obras 
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6 PROJETOS EXEMPLOS  

Seguem alguns projetos-exemplo que devem ser seguidos de forma a orientar a instalação 
da sinalização sendo necessária à observação da sequência das placas e o espaçamento 
entre elas. Observando a situação do local as placas devem ser colocadas de maneira que 
estejam sempre visíveis.  

A sinalização deverá ser colocada segundo as características de tráfego e de visibilidade 
da zona de obras. As figuras a seguir servem como auxílio para a maioria dos casos, 
devendo, no entanto, ser analisada a necessidade de colocação de iluminação. 
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Sinalização mínima para atender os projetos exemplos: 

Desenho Descrição Quantidade 

Conforme Figuras do 
item 5.6 

Cavalete metálico com 
logotipo da 

CONTRATANTE 
informando o telefone 

para emergência. 

Quatro 

 

Placa de pedestre com seta 
para direita Dois 

 

Placa de pedestre com seta 
para esquerda Dois 

   

 

Placa de advertência 
”DEVAGAR” Dois 

 
 

Placa de advertência 
“ESTREITAMENTO A 

ESQUERDA” 
Dois 

 

Placa de advertência 
“ESTREITAMENTO A 

DIREITA” 
Dois 

 
 

Placa de advertência 
“HOMENS 

TRABALHANDO” 
Dois 

 

Placa Indicativa “OBRA A 
50m” Dois 

 

Placa Indicativa “OBRAS 
NA TRANSVERSAL” Quatro 
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Cones de 75 cm Laranja e 
Branco refletivo Vinte 
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Figura 7: exemplo de sinalização de obra em centro de vias. 

Placa de 

obra, 

padrão da 

CDL 

Placa de 

obra, 

padrão da 

CDL 
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Figura 8: exemplo de sinalização de obra com interrupção parcial da pista de rolagem. 

 

 

Placa de obra, 

padrão da 

CDL 

Placa de obra, 

padrão da 

CDL 

Placa de obra, 

padrão da 

CDL 
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Figura 9: exemplo de sinalização de obra no acostamento da via. 

Placa de obra, 

padrão da 

CDL 

Placa de obra, 

padrão da 
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Figura 10: exemplo de sinalização de obra com interrupção total da via. 

 

Placa de 

obra, 

padrão da 
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Figura 11: exemplo de sinalização de obra com interrupção de uma faixa da via – tipo 1. 
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Figura 12: exemplo de sinalização de obra com interrupção de uma faixa da via, tipo 2. 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

6.1. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
 
A Fiscalização da CONTRATANTE, deve verificar se os projetos estão sendo executados 
de acordo com os projetos e memoriais, bem como os procedimentos estabelecidos nos 
itens acima.  
 

7. ANEXOS 

ANEXO I: Dimensões a serem adotadas e modelos para as placas de sinalização vertical. 
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Demais placas:  
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 ANEXO II:  

Utilização de tapumes para as obras. Modelos de Tapume e exemplo de utilização: 

 

Dimensão padrão do tapume: 1,1m (altura) x 2,2m (comprimento) x 9 mm (espessura).  
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 OBS 1: O tapume deverá conter faixa zebrada com o objetivo de indicar o sentido do desvio 
a ser realizado no trânsito.  

OBS 2: O tapume poderá ser perfurado, a critério do CONTRATADA para que não possa 
ser utilizado para outras finalidades, evitando assim possíveis furtos.  

 

 

ANEXO III: Modelo de boneco de sinalização. 
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos na execução de soldagem de tubos, componentes e complementos de aço 
carbono, utilizados na construção e/ou manutenção em sistemas de distribuição de gás 
natural.  

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. ABENDI - Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção.  
 
2.2. APR - Análise Preliminar de Risco.  
 
2.3. CERTIFICADO DE QUALIDADE DE MATERIAL - É o registro dos resultados de 
ensaios, testes e exames exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material. 
 
2.4. COLUNAS - Conjunto de dois ou mais tubos soldados circunferencialmente entre si.  
 
2.5. COMPONENTES (de tubulação) - Quaisquer elementos mecânicos pertencentes ao 
sistema de tubulação, tais como: lançadores e recebedores de pigs, válvulas, flanges, 
conexões padronizadas, conexões especiais, derivações tubulares, parafusos e juntas. Os 
tubos não são considerados componentes de tubulação. 

 

2.6. COMPLEMENTOS – Se referem a instalações necessárias à segurança, proteção e 
operação do gasoduto, tais como: suportes, sistema de proteção catódica; instrumentação; 
provadores de corrosão; sistemas de alívio; estações de medição ou redução ou controle 
de pressão; sistemas de odoração; pontos de entrega e estações intermediárias de 
compressão. 

 

2.7. CONTRATANTE - Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraíba. 
 
2.8. CONTRATADA – Empresa contratada pela COMPANHIA PARAÍBANA DE GÁS para 
a execução de um determinado serviço. 
 



Página 3 de 36 
 

2.9. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO - São os limites de aceitação para descontinuidades 
definidas pelas normas de referência. A partir deste limite são considerados como defeitos, 
portanto inaceitáveis e devem ser reparados.  
 
2.10. DISPOSITIVOS AUXILIARES DE MONTAGEM - São os dispositivos soldados ou não 
à tubulação, usados provisoriamente com a finalidade de se conseguir o ajuste entre as 
diversas partes a serem soldadas e a manutenção deste durante a soldagem.  
 
2.11. END - Ensaios Não Destrutivos. São técnicas utilizadas na inspeção de materiais e 
equipamentos sem danificá-los, podendo ser executadas nas etapas de fabricação, 
construção, montagem e manutenção. 

 

2.12. EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem. Procedimento que descreve os 
parâmetros de soldagem a serem utilizados em função das características de material, 
diâmetro e espessura, o qual foi analisado, testado e aprovado por um Inspetor de Solda 
Nível 2 e validado pela CONTRATANTE.  
 
2.13. FBTS - Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem.  
 
2.14. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 
 
2.15. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do contrato e coordenação dos serviços.  
 
2.16. GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.  
 
2.17. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - É a inspeção realizada por amostragem no Canteiro 

de Obras, onde são verificadas apenas as características principais dos diversos materiais 
de tubulação, tais como, diâmetro, espessura, condições do revestimento, certificados de 
qualidade.  

 

2.18. INSPETOR - Profissional responsável por conduzir e realizar as inspeções durante as 
etapas de execução dos serviços, inclusive a proteção de serviços acabados, relatar e 
registrar o andamento, e ocorrências e ações ocorridas. 
 
2.19. LOTE DE INSPEÇÃO - Número total de juntas executadas por um determinado 
procedimento e um determinado soldador.  
 
2.20. LOTE PARA AMOSTRAGEM -  Número total de peças idênticas entregues numa 
mesma data e proveniente de um mesmo fabricante.  
 
2.21. NIPLE - Qualquer segmento de tubo com comprimento menor que o comprimento 
padrão dos tubos utilizados na obra.  

 

2.22. OPERADORES DE SOLDAGEM - Profissional qualificado para execução do serviço 
de soldagem. 
 
2.23. PEÇA (Spool) - É o conjunto de uma linha, formado pelo menos por uma conexão e 
um trecho de tubo, que é pré-montado em oficina de campo (pipe shop).  
 
2.24. PIPE SHOP - É uma oficina de campo onde se realizam soldas para montagem de 
conjuntos e Spools.  
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2.25. PRÉ-MONTAGEM - É a montagem de subconjuntos (Spools) do sistema de 
tubulações em fábricas ou em oficinas de campo (pipe shop). 

 

2.26. QUALIFICAÇÃO DO SOLDADOR - O termo significa que um soldador ou operador de 
soldagem cumpre com os requisitos de uma determinada norma/procedimento e está 
qualificado para executar soldas, no âmbito desta norma/procedimento de referência.  
 
2.27. RQPS – Registro da Qualificação de Procedimento de Soldagem - Relatório 
padronizado, elaborado e aprovado por um Inspetor de Solda Nível 2, utilizado para 
registrar as variáveis do processo de soldagem observada durante a qualificação da EPS. 
Este documento deverá ser encaminhado junto com a EPS para validação e guarda da 
CONTRATANTE.  
 
2.28. SNQC - Sistema Nacional de Qualificação e Certificação.  

 

2.29. SOLDADOR – Profissional qualificado para execução do serviço de soldagem. 
 

2.30. TUBO - produto tubular destinado a condução de gás, fabricado de acordo com uma 
norma, podendo ser sem costura ou com costura 
 

 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  
 
3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0115 - Fabricação e Montagem de Tubulações Metálicas;  

N-0133 – Soldagem; 

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; e, 

N-2200 - Sinalização de Dutos, Faixa e Área de Domínio de Duto e Instalação Terrestre de 
Produção. 

 
3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 

NBR 8.849 – Materiais metálicos – detecção de descontinuidades – Ensaio Radiográfico. 

NBR 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível;  

NBR 14.842 – Soldagem - Critérios para a qualificação e certificação de inspetores para o 
setor de petróleo e gás, petroquímico, fertilizantes, naval e termogeração (exceto nuclear). 

NBR 15.691 - Ensaios não destrutivos - Líquido penetrante - Prática padronizada 

NBR NM 315 - Ensaios não destrutivos - Ensaio visual - Procedimento 

NBR NM 330 - Ensaios não destrutivos — Ensaio por ultrassom — Princípios gerais 

NBR NM 342 - Ensaios não destrutivos - Partículas magnéticas - Detecção de 

descontinuidades 
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3.1.3. da CONTRATANTE.  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos;  

ET – 002/2016 - Sinalização de obras de construção de redes e ramais.  

 
3.1.4. da ASME – American Society of Mechanical Engineers 

ASME B 31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems; e, 

ASME B 31.3 - Process Piping Guide. 

 
3.1.5. da API – American Petroleum Institute 

API 5L - Specification for Line Pipe; e, 

API 1104 - Standard for Welding Pipelines and Related. 

 
3.1.6. da ABENDI -  Associação Brasileira de Ensaios não Destrutivos e 
Inspeção 

ABENDI NA-001 - Qualificação e Certificação de Pessoas em Ensaios não Destrutivos.  

 
3.1.7. da AWS - American Welding Society  

AWS A5.1 - Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding; 

AWS A5.5 - Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding; 

AWS A5.18 - Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc 
Welding; e, 

AWS A5.23 – Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc 
Welding. 

 

3.1.8. da ASTM - American Society for Testing and Materials  

ASTM A - 53 - Pipe, Steel, Black and Hot Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless; 

  ASTM A - 106 - Seamless Carbon Steel Pipe High Temperature; 

ASTM A - 120 - Tubo Preto e Galvanizado, sem costura, para uso comum; 

 

3.1.9. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho – Normas 
Regulamentadoras  

NR 6 - Equipamento de Proteção Individual.  
NR 16 - Atividades e Operações Perigosas.  
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;  
NR 35 - Trabalho em Altura.  
 
 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 
determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 
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Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 
direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá ao CONTRATADO atender aos seguintes 
requisitos gerais:  

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 
dos serviços.  
 
4.1.2. Todo o pessoal do CONTRATADO envolvido nos trabalhos deverá ter sido 
treinado nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido 
treinamento na área de Segurança e Meio Ambiente.  
 
4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 
relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 
medidas de contenção e ações corretivas.  
 
4.1.4. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET – 
002/2016 -  Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais.  
 

4.1.5. Todos os funcionários em trabalho permanente próximo à área de tráfego de 
veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Opcionalmente 
pessoal em trânsito, supervisores, visitantes e Fiscalização, podem utilizar colete refletivo 
tipo “X”. 
 

4.1.6. Durante os serviços os funcionários devem estar munidos dos EPI’s 
necessários, aplicáveis, conforme o Anexo Q12. 
 

4.1.7. Devem manter-se nas frentes de trabalho pessoal treinado, dispondo de meios 
rápidos e eficazes de comunicação e transporte em caso de emergências. 

 

4.1.8.  Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, 
equipamentos e materiais utilizados. Logo após as refeições, recolher os restos de 
materiais plásticos ou de alumínio das marmitas, de modo a evitar a contaminação de 
mananciais de água, solo e/ou contato com animais da região. 
 

4.1.9. Os procedimentos de preservação do meio ambiente serão estabelecidos e 
transmitidos aos funcionários pelo Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
4.1.10. Cabe ao Encarregado da Fase conhecer e fazer cumprir por toda a sua equipe 
estes procedimentos. 
 
4.1.11. Em locais que as atividades forem exercidas nas margens de rodovias, 
identificar e sinalizar o local, com placas, tapumes e cones, advertindo motoristas sobre a 
execução dos trabalhos na via. 
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4.2. SOLDAGEM 
 
Esta Especificação Técnica deve ser empregada em conjunto com o projeto aprovado pela 
CONTRATANTE. Nos itens a seguir é detalhado o processo de soldagem: 
 
4.2.1. Pré-Montagem e Montagem 

A pré-montagem e a montagem devem ser executadas de acordo com o procedimento do 
CONTRATADO, elaborado em conformidade com os documentos de projeto e a EPS, 
contendo no mínimo os seguintes itens, quando forem aplicáveis:  

a) Descrição dos tipos e capacidade dos seguintes equipamentos auxiliares de 
montagem:  

 Equipamentos de elevação de carga;  

 Equipamentos de corte;  

 Máquinas de solda;  

 Estufas para eletrodos; e, 

 Equipamentos para processo de soldagem TIG.  

b) Sequência de montagem de áreas ou sistemas de tubulação;  

c) Método de ajustagem e fixação dos tubos e acessórios para soldagem;  

d) Método de controle da execução das juntas soldadas, por soldador;  

e) Sistema de identificação e rastreabilidade de materiais e peças pré-Montadas;  

f) Especificação de Procedimentos de Soldagem utilizada;  

g) Registros de Qualificação de Soldadores; e, 

h) Métodos, procedimentos e respectivo registro de qualificação dos profissionais 
de inspeção do CONTRATADO. 

 

4.2.2. Processos de Soldagem 
 
4.2.2.1. A soldagem deve ser executada conforme os requisitos mínimos desta 
Especificação Técnica.  
 
4.2.2.2. A soldagem deve ser executada por soldadores ou operadores de soldagem 
qualificados, atuando sob orientação de Inspetores de Solda Qualificados do 
CONTRATADO.  
 
4.2.2.3. A soldagem deve ser executada de acordo com a EPS escolhida e validada 
pela CONTRATANTE.  
 

4.2.2.4. Toda solda uma vez iniciada deverá ser preferencialmente executada 
totalmente no mesmo turno de trabalho dos soldadores. 
 
4.2.2.5. Usar lixadeira elétrica ou escova para remover todas as impurezas entre todos 
os passes da solda. Não será permitido o uso de lixadeira ou escova operada com ar 
comprimido. 
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4.2.2.6. O CONTRATADO utilizará os processos de soldagem por Eletrodo Revestido 
e/ou TIG, conforme definido pelo CONTRATANTE. Nas soldas de fechamento de TIE-IN a 
raiz será, obrigatoriamente, realizada através do processo TIG.  
 
4.2.3. Consumível  
 
4.2.3.1. O consumível deve ser conforme definido na EPS e homologado pela FBTS.  
 
4.2.3.2. A embalagem deve indicar de modo legível e sem rasuras a marca comercial, 
especificação, classificação, diâmetro, número da corrida e data de fabricação.  
 
4.2.3.3. O eletrodo revestido deve apresentar identificação individual por meio de 
inscrição legível, constando pelo menos a referência comercial indicada na embalagem. A 
vareta deve ser identificada, por tipagem, em ambas as extremidades. 
 
4.2.3.4. Para eletrodo revestido, irregularidades ou descontinuidades no revestimento, 
tais como, redução localizada de espessura, trinca, danos na extremidade, falta de 
aderência, sinais de oxidação da alma, bem como deficiências dimensionais de 
comprimento e excentricidade além dos limites da especificação, são inaceitáveis.  
 
4.2.3.5. Eletrodo nu ou vareta com sinais de oxidação são inaceitáveis. 
 
4.2.3.6. O consumível, por ocasião de seu emprego, deve apresentar as mesmas 
condições das de recebimento, no que se refere à isenção de defeitos, identificação e 
estado da embalagem.  
 
4.2.3.7. Os eletrodos, varetas e fluxos em suas embalagens originais devem ser 
armazenados sobre estrados ou prateleiras, em estufas que atendam as condições 
anteriormente citadas. 
 
4.2.3.8. O tipo de eletrodo de solda a ser usado, o número de passes a ser aplicado 
deverá ser conforme o EPS validado pela CONTRATANTE. 
 
4.2.4. Condicionamento e tratamento dos consumíveis 

 
4.2.4.1. Armazenamento 

 

Uma vez recebidos os consumíveis estes devem ser armazenados em estufas nas 
seguintes condições controladas por termo higrômetro:  

a) A umidade relativa do ar deve ser de no máximo 50%.  
b) A temperatura no seu interior deve ser de 10°C acima da temperatura porem 
nunca inferior a 20°C. 

Somente serão utilizados os eletrodos armazenados nestas condições.  

 
4.2.4.2. Secagem 

Não se recomenda a secagem de eletrodos celulósicos (Exemplo: E-6010, E-7010, E-
8010), os mesmos devem ser mantidos a temperatura entre 23ºC e 50ºC.  

Para soldagem em carga devem ser utilizados eletrodos básicos (Exemplo: E-7018), 
embalados à vácuo, devendo estas embalagens serem abertas somente no momento da 
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soldagem e na presença do inspetor. Caso não sejam utilizados todos os eletrodos contidos 
na embalagem aberta, estes deverão ser descartados.   

Caso se utilizem eletrodos de revestimento básico para outras aplicações podem ser 
também utilizadas eletrodos embalados à vácuo ou devem ser atendidas as seguintes 
etapas de secagem:  

a) Secagem  

 As estufas para secagem de eletrodos revestidos e fluxos devem dispor 
de resistências elétricas para controlar e manter a temperatura de até 400ºC, e de 
termômetro, termostato e respiro com diâmetro superior a 10 mm. 

 A estufa para secagem de eletrodos revestidos deve ter prateleiras 
furadas, ou em forma de grade, afastadas das paredes verticais em no mínimo 25 mm. 
 
b) Manutenção da secagem  

 As estufas para manutenção da secagem de eletrodos revestidos e 
fluxos devem dispor de resistências elétricas, para controlar e manter a temperatura 
em até 200ºC, e de  termômetro, termostato e respiro com diâmetro superior a 10 mm.  

 Devem ter prateleiras furadas ou em forma de grade.  

 A estufa portátil para manutenção da secagem (cochicho) dos eletrodos 
revestidos de baixo hidrogênio deve dispor de resistências elétricas, para manter a 
temperatura entre 80 e 150ºC, e ter condições de acompanhar cada soldador 
individualmente.  

 
4.2.4.3. Condições de armazenamento dos consumíveis a serem observadas 

As seguintes condições, no interior da estufa, devem ser observadas:  

a) Quando mantidos na posição vertical na estufa de armazenamento, as 
embalagens de eletrodos revestidos devem ser posicionadas com as pontas de 
abertura de arco voltadas para cima;  

b) A ordem de retirada de embalagens do estoque deve evitar a utilização 
preferencial dos materiais recém-chegados e consequente armazenagem prolongada 
de alguns lotes; 

c) Para efeito de aplicação dos requisitos de secagem, as embalagens são 
consideradas como não estanques; 

d) Na estufa de secagem, os eletrodos devem ser dispostos em prateleiras, em 
camada não superior a 50 mm e na estufa de manutenção da secagem em camada 
não superior a 150 mm; 

e) Nas estufas com bandejas para secagem ou manutenção da secagem, a 
camada de fluxo não deve ser superior a 50 mm; e, 

A secagem e a manutenção da secagem devem obedecer aos parâmetros especificados 
pelo fabricante do consumível.  

  

4.2.4.4. Preservação e manuseio de eletrodos em campo  

a) Os eletrodos serão retirados das estufas de armazenamento, no almoxarifado, 
em quantidade suficiente para a jornada de trabalho e de modo a minimizar as sobras.  

b) Os eletrodos serão levados para o campo com a identificação do tipo e lote 
(embalagem original preferencialmente) e serão armazenados em locais abrigados ou 
estufas portáteis, sem necessidade de monitorar a temperatura, exceto para os 
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eletrodos de baixo hidrogênio que serão mantidos em cochichos aquecidos por 
resistência elétrica. 

c) No campo, os eletrodos retirados das suas embalagens serão mantidos em 
cochichos ou suportes apropriados, para impedir a sua contaminação e facilitar o 
manuseio. Os consumíveis serão retirados das latas em quantidades apropriadas para 
uso imediato pelos soldadores.  

d) Ao final da jornada de trabalho, os eletrodos serão recolhidos ao almoxarifado 
e armazenados nas estufas de armazenamento, sem que haja mistura das sobras de 
embalagens abertas. Não é permitido armazenar eletrodos nas frentes de trabalho.  

e) Com exceção dos eletrodos embalados à vácuo, os demais eletrodos 
revestidos de baixo hidrogênio que, fora da estufa de manutenção da secagem, não 
forem utilizados após uma jornada de trabalho serão identificados através de pintura 
na ponta de pega e estufa serão retornados à de manutenção para serem ressecados. 
Permite-se apenas uma ressecagem.  

f) Qualquer eletrodo que apresente avaria ou umidade no revestimento, 
detectados durante o manuseio ou armazenamento, será segregado, identificado e 
tratado através de abertura de um Relatório de Não conformidade.  

 

4.2.5. Porta-eletrodos e Cabos 

a) Devem estar com seu isolamento em boas condições, sem falhas e sem regiões 
desprotegidas.  

b) A intensidade de corrente de soldagem, quando variável essencial, deve ser 
verificada com amperímetro calibrado e o mais próximo possível do porta-eletrodo. 

 

4.2.6. Ligação terra 

a) Todas as ligações à terra da máquina de soldagem, diretamente feitas com a 
tubulação principal, não deverão conter cobre ou suas ligas em sua 
composição.  

b) Todas as queimas de arco deverão ser removidas da linha mediante o corte e 
o chanfro do tubo.  

c) A ponta do grampo deverá permanecer sempre sobre o chanfro do tubo ou 
sobre a solda, e nunca sobre o tubo.  

d) A polaridade pode ser:  

- Direta, caracterizada pela ligação do tubo a ser soldado no positivo da máquina; 
ou, 

- Inversa, caracterizada pela ligação do tubo a ser soldado no negativo da 
máquina;  

e) O sistema de aterramento será apoiado sobre o chanfro ou junta já soldada, não 
sendo permitido outro tipo de ligação, conforme Figura 1, onde é mostrada uma 
ligação com polaridade inversa. 
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Figura 1 – Ligação Terra 

 
4.2.7. Chanfro 
 
4.2.7.1. Os chanfros das juntas a serem soldadas serão preparados de acordo com as 
dimensões previstas na EPS validada pela CONTRATANTE.  
 
4.2.7.2. Antes do acoplamento as extremidades dos tubos serão limpas numa faixa de 
20 mm interna e externamente, com escova manual ou lixadeira elétrica com escova 
rotativa.  
 
4.2.7.3. Verificar se o interior do tubo está livre de carepas provocadas pela corrosão, 
detritos de terra, pedras e areia e verificar a extremidade dos tubos quanto às 
descontinuidades tais como: defeitos de laminação, mossas, amassamentos, dupla 
laminação e entalhes. 
 
4.2.7.4. Não será permitido entalhe ou amassamento nos biseis com mais de 2 mm de 
profundidade. Caso ocorra, a região afetada deve ser esmerilhada até que seja removido o 
entalhe ou amassamento ou realizado o corte de um anel de 50 mm de largura. No caso de 
válvulas e conexões, quando possível remover por usinagem.   

 
4.2.7.5. No caso de reaproveitamento de sobras de tubo (niples) estes devem estar em 
bom estado e com comprimento mínimo de 01 (um) metro, não se aplicando essa condição 
para a montagem de complementos. As sobras devem ser reaproveitadas, conforme 
aprovação da Fiscalização da CONTRATANTE.  
 
4.2.7.6. Quando efetuado o corte de tubos, todas as partes devem ser identificadas, no 
mínimo, com o n° do tubo original e o novo comprimento.  
 
4.2.8. Alinhamento  
 
4.2.8.1. Para o alinhamento da junta do tubo a ser soldado, é proibido o uso de martelos, 
ganchos ou outros instrumentos que possam vir a danificar o tubo.  
 
4.2.8.2. A acopladora interna ou externa deverá ser o único dispositivo para fixação das 
juntas antes da solda.  
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4.2.8.3. A acopladora só poderá ser removida após a execução de 50% do passe de 
raiz.  
 
4.2.8.4. Não será permitida a movimentação da tubulação antes da execução integral 
do 2º passe de solda, tanto no acoplamento externo como no interno. Para os casos de 
soldas submetidas a tensões elevadas (Tie-ins, tubos concretados, etc.) a movimentação 
só poderá ocorrer após a conclusão do 3º passe.  
 
4.2.8.5. Os tubos que apresentarem defeitos de laminação deverão ser cortados e 
removidos da linha. Extremidades danificadas deverão ser corrigidas antes da soldagem.  
 
4.2.8.6. O sentido do cordão de solda será sempre conforme EPS validada pela 
CONTRATANTE.  
 
4.2.8.7. As soldas longitudinais (tubo com costura) de dois tubos consecutivos não 
podem ser coincidentes e a defasagem entre cordões deverá ser de no mínimo 50 mm.  

4.2.8.8. No caso de tubos com costura longitudinal, a localização da costura deve estar 
situada fora da faixa compreendida entre ± 10º em relação à geratriz inferior, quando da sua 
montagem. 

4.2.8.9. Para acoplamento dos tubos, sempre que possível, deverão ser utilizadas 
acopladoras externas com diâmetro igual ao diâmetro externo do tubo ou acopladoras 
internas pneumáticas.  

 

4.2.8.10.  No acoplamento será verificado o alinhamento externamente à junta, sendo 
que o desalinhamento máximo permitido será de 20% da espessura. 
 
4.2.8.11. Para tubos com espessuras diferentes deverá ser realizado adoçamento 
conforme especificado em projeto da CONTRATANTE.  
 
4.2.8.12.    Na montagem da tubulação, nenhuma junta será acoplada em um dia e 

soldada no dia posterior. Caso não seja possível realizar a solda no mesmo dia, o 

acoplamento será desfeito para se efetuar uma nova limpeza nos biseis antes da soldagem.  

 
4.2.8.13. Os parâmetros de aceitação da solda devem seguir o especificado no 
procedimento qualificado de soldagem e em procedimento qualificado de ensaio visual de 
solda. 

 
4.2.8.14. No caso de acopladora externa, o ajuste pode ser feito através de cunhas 
prensadas sob a acopladora. 
 
4.2.8.15. Na movimentação da tubulação para o acoplamento devem ser utilizadas cintas  
adequadas. Para tubos concretados deve-se utilizar cabo de aço com dispositivo que prenda 
as extremidades no formato do tubo (patolas). 
 

4.2.8.16. Os tubos serão depositados sobre apoios específicos ou sacos cheios de terra 
ou areia, isentos de pedras ou qualquer outro material contundente, a fim de evitar danos 
ao revestimento. Os tubos ficarão apoiados de tal forma que nenhuma parte do 
revestimento esteja em contato com o solo;  
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4.2.9. Condições ambientais para a Soldagem 
 
4.2.9.1. A soldagem não deve ser executada quando a superfície da peça, numa faixa 
de 150 mm, centrada na junta a ser soldada, estiver úmida ou a temperatura inferior a 15ºC.  
 
4.2.9.2. Para temperatura da peça inferior a 15ºC, a soldagem deverá ser precedida por 
pré-aquecimento conforme definido na EPS validada pela CONTRATANTE. 
 
4.2.9.3. A umidade das peças deve ser removida por meio de secagem com chama.  
 
4.2.9.4. A soldagem não deve ser executada sob chuva, vento forte ou poeiras, a menos 
que a junta esteja protegida com cobertura de lona a qual deverá permanecer até o 
resfriamento total da junta soldada.  
 
4.2.9.5. Para o processo de soldagem TIG, meios de proteção devem ser empregados 
para evitar a ação de correntes de ar que possam alterar as condições de soldagem.  
 
 
4.2.10. Equipamentos para Aquecimento 
 
Os equipamentos para pré-aquecimento, pós-aquecimento e tratamento térmico devem 
atender aos requisitos das normas de fabricação e montagem de tubulações, sendo que:  
 
4.2.10.1. Os mesmos deverão ser utilizados somente nos casos previstos no 
Procedimento de Soldagem ou nas normas de projeto; 
 
4.2.10.2. Não é permitido o uso de queimadores de bico único e de meios exotérmicos 
que impeçam a medida de temperatura da região aquecida; 
 
4.2.10.3. A verificação das temperaturas de preaquecimento, entre passes e pós 
aquecimento pode ser feita por pirômetros de contato, pirômetros infravermelhos, lápis de 
fusão, etc.;  
 
4.2.10.4. A temperatura de pré-aquecimento deve ser medida no metal base, em todos 
os membros da junta, do lado oposto à fonte de aquecimento, a uma distância não menor 
que 75 mm da região a ser soldada;  
 
4.2.10.5. No caso de aquecimento com chama, onde a temperatura só possa ser medida 
pelo lado da fonte, o aquecimento deve ser interrompido pelo menos por 1 minuto, para 
cada 25 mm de espessura da peça, antes de sua medição; 
 
4.2.10.6. A temperatura entre passes deve ser medida no metal de solda, do lado em 
que for depositado o passe seguinte, quando for utilizado pirômetro de contato ou pirômetro 
infravermelho. No caso de lápis de fusão, a medição deve ser feita em zona adjacente para 
evitar contaminação do passe seguinte;   
 
4.2.10.7. O pós-aquecimento, quando requerido, deve ser aplicado imediatamente após 
a conclusão da soldagem ou em suas interrupções; 
 
4.2.10.8. A zona a ser aquecida à temperatura de tratamento térmico deve abranger as 
áreas de soldas provisórias, referentes aos dispositivos auxiliares de montagem, mesmo 
quando removidos;  
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4.2.10.9. Os termopares devem ser fixados às peças de modo a garantir que o primeiro 
contato elétrico entre os fios do termopar esteja em contato direto com a superfície 
aquecida; e,  
 
4.2.10.10. Os aparelhos e instrumentos de medição e teste devem ser calibrados.  
  
 
4.2.11. Condições para iniciar a Soldagem  
 
4.2.11.1. As juntas a serem soldadas devem estar isentas de óleo, graxa, ferrugem, tinta, 
resíduos do exame por líquido penetrante, areia e fuligem do preaquecimento a gás, numa 
faixa de no mínimo 20 mm de cada lado das bordas;  
 
4.2.11.2. Se aprovada utilização de oxi-corte pela CONTRATANTE, as irregularidades e 
escória devem ser removidas;  
 
4.2.11.3. Para soldagem TIG, a limpeza do chanfro e bordas deve ser ao metal brilhante, 
numa faixa de 10 mm, pelos lados internos e externos;  
 
4.2.11.4. As ferramentas de remoção de escória e de limpeza não devem ser de cobre 
ou de ligas de cobre;  
 
4.2.11.5. O martelamento de soldas não é permitido.  
 
4.2.11.6. ATENÇÃO: Nos fechamentos de Tie-ins e instalações de conjuntos de válvulas, 
acessórios e interligações em linhas já testadas hidrostaticamente e com limpeza e 
secagem aprovadas, deverão ser tomados os seguintes cuidados: 
 

a) Durante a intervenção na linha serão eliminados do interior da tubulação 
quaisquer resíduos das atividades de corte e soldagem. Não será permitido a 
introdução ou o apoio de objetos no interior da tubulação;  
 
b) Imediatamente após a intervenção, as extremidades da linha serão 
tamponadas por meio de chapa soldada ou flange cego e revestidas com verniz 
antioxidante, enquanto aguardam a sua interligação; 
 
c) Na constatação da presença de água ou sujeira na tubulação, durante estas 
operações, serão suspensas as atividades e informado ao Responsável pela 
Qualidade, para realização de nova limpeza e secagem da linha; e,  
 
d) As colunas soldadas terão suas extremidades fechadas com um tampão de 
chapa finas (Night Cap), ou material similar, para evitar a entrada de água, lama e 
qualquer outro material estranho. Estes tampões não serão soldados aos tubos e sim 
encaixados e vedados. Caso a montagem da linha venha a ser interrompida por um 
longo período, estes tampões deverão ser substituídos por chapas soldadas.  
 

 
4.2.12. Abertura de arco 
 
4.2.12.1. O arco elétrico de soldagem deve ser aberto no chanfro ou numa chapa 
apêndice utilizada para esse fim. 
 
4.2.12.2. O soldador não poderá abrir o arco para teste a não ser no chanfro a ser 
soldado. Qualquer vestígio destes testes deverá ser eliminado por corte da seção do tubo 
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e o soldador deverá ser alertado e, na reincidência, punido conforme critério da 
CONTRATANTE.  
 
4.2.12.3. Durante a execução da soldagem, poro, escória e defeitos visíveis devem ser 
removidos. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

5.1 Caberá ao CONTRATADO atender aos seguintes requisitos específicos:  

5.1.1. Afastar as pessoas não envolvidas diretamente com os trabalhos. Impedir que 
pessoas olhem diretamente para a região de soldagem, sem a devida proteção visual.  
 
5.1.2. Inutilizar cabos e fios elétricos descascados, evitar as emendas provisórias. 
Isolar as partes energizadas de máquinas e ferramentas, para evitar o choque elétrico.  

 

5.1.3. Realizar inspeção prévia com o objetivo de detectar tensão elétrica induzida na 
tubulação. Caso seja encontrada, suspender a atividade e informar imediatamente ao 
CONTRATANTE. 
 
5.1.4. As ferramentas de corte devem estar isentas de defeitos e com boa afiação, 
devendo o seu operador utilizar o EPI adequado. Durante operações com ferramentas 
todos os demais funcionários devem manter distanciamento seguro.  
 
5.1.5. É expressamente proibido apoiar/repousar as ferramentas sobre os tubos ou 
jogá-las no solo. Manter caixas/boxes na frente de serviço para colocação das ferramentas 
em repouso (ex: esmerilhadeiras).  
 
5.1.6. Na realização de “OXI-CORTE”, quando utilizado, tomar os seguintes cuidados:  

a) Usar corretamente os equipamentos nas pressões recomendadas pelo fabricante. 
Os maçaricos devem possuir dispositivo corta-chama; 

b) Os cilindros de gases serão transportados em pé, bem calçados para não baterem 
e sobre carrinhos de rodas de borracha, para evitar o atrito da roda de ferro com o 
piso; 

c) Os cilindros devem ser mantidos na posição vertical, levemente inclinados, fixos 
com correntes ou cintas em locais ventilados, à sombra, longe de fontes de calor e 
protegidos contra quedas; 

d) Não deve ser passado qualquer tipo de graxa ou óleo nas roscas para adaptação 
dos reguladores de pressão; e, 

e) Quando estiverem fora de uso ou sendo transportados os cilindros devem, em 
caráter obrigatório, ter suas válvulas protegidas contra impactos, utilizando-se para 
isso o copo protetor específico.  

 
5.1.7. Nas Soldas de TIE-IN, preparar a escavação de modo a assegurar a proteção 
contra deslocamento de tubos, através de “cachimbos”, minimizando ao máximo o 
tensionamento dos tubos durante acoplamento.  
 
5.1.8. Cuidados especiais devem ser tomados a fim de evitar início e propagação de 
fogo na vegetação das áreas próximas aos trabalhos de corte e solda.  
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5.1.9. Será mantido no local de soldagem, no mínimo, um extintor do tipo Pó Químico 
Seco com capacidade mínima de 12 kg.  

 

5.1.10. Caso não sejam cumpridas as regras estabelecidas, qualquer funcionário 
poderá paralisar imediatamente os serviços correspondentes.  
 
 
5.2. IDENTIFICAÇÃO DAS JUNTAS SOLDADAS 
 
5.2.1. Todas as juntas soldadas deverão ser identificadas com um número único, que 
constará dos Relatórios de Soldagem, Revestimento de Juntas, Ensaios Não Destrutivos, 
As Built e Data Book.  
 
5.2.2. Deve ser identificada com marcador industrial a uma distância aproximada de 
1,00m da solda, referenciando o número e o comprimento do tubo, as iniciais ou o número 
do inspetor, o quilômetro da linha, o número sequencial da junta soldada no quilômetro e o 
sinete dos soldadores, discriminando os passes e o lado da junta, no sentido do fluxo, que 
cada um executou. 
 
5.2.3. O Inspetor de Solda deverá numerar consecutivamente as soldas acabadas a 
cada dia com um marcador industrial, a fim de garantir uma identificação precisa. Esta 
marcação deverá ser feita sobre o revestimento do tubo, ou conforme aprovado no 
procedimento executivo da obra.  

 

5.2.4. Toda junta deve ser assinalada quanto a sua aprovação ou reprovação, tanto 
para ensaio visual quanto para os demais ensaios não destrutivos. 

 

5.3. COMO NUMERAR AS JUNTAS 
 
5.3.1. Este número deverá ser composto da forma: “XX / YY”, onde os dois primeiros 
algarismos indicam o km de tubulação que está sendo assentado (ex: nos primeiros 1.000 
m de rede assentada, este número será “00”). Os algarismos à direita da barra representam 
a numeração sequencial das juntas.  
 
5.3.2. Quando tiver que ser executada alguma junta intermediária, por exemplo, entre 
as juntas “01” e “02”, esta deverá ser identificada com as letras sequenciais do alfabeto, 
colocadas à direita do número da junta (ex: “01A”, “01B”, etc.).  
 
5.3.3. Não deverão ser utilizadas para este fim, as letras “X”, “R” e “T”, que serão 
reservadas, respectivamente para indicação de soldas de “CORTE”, “REPARO” e “TIE-IN”. 
Assim, uma solda de Tie-in, efetuada entre as juntas “01” e “02”, do segundo km de rede 
assentada, teria o número: 01 / 01AT.  
 
 
 
 
 
 
 
5.4. EXEMPLOS DE COMO NUMERAR AS JUNTAS 
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5.4.1. A sequência das Figuras 2 até 2e evidencia uma situação extrema, em que os 
problemas ocorrem sempre numa mesma junta. A numeração deverá ser feita do seguinte 
modo:  

  

 

Figura 2: Numeração normal. 

 

 

Figura 2a: válvula com extremidades soldadas, inserida entre as juntas 01/05 e 01/06.                             
A junta a montante da válvula foi numerada como 01/05A e a situada à jusante,                            

01/05BT, por ser uma junta de fechamento. 

  

  

Figura 2b: Junta 01/05BT acusou a necessidade de se efetuar reparo; deverá ser renumerada como 
01/05BTR. 

  

  

Figura 2c: Necessidade de um novo reparo desta junta; deverá ser cortada. O niple que será 
introduzido terá as juntas numeradas como 01/05X e 01/05DT. 
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Figura 2d: Esta última, também deverá ser reparada; receberá o número 01/05DTR. 

 

 

Figura 2e: Necessidade de um novo reparo desta junta; deverá ser cortada. O novo niple,                

que será introduzido, terá as juntas numeradas como 01/05X1 e 01/05X2T. 

  

5.4.2. No caso em que alguma obra/montagem especial (“Spool”, travessia aérea de 
uma ponte ou viaduto, travessia subaquática, etc.) que deva ser executada previamente à 
execução da linha principal, as juntas desta obra deverão ter uma denominação especial, 
como exemplificado na Figura 3 a fim de evitar junta homônima quando a tubulação 
principal for executada.  

 

Figura 3 – Denominção obra/montagem especial 

 

5.4.3. Nos casos anteriores, a numeração deve garantir que cada montagem de Spool 
seja totalmente independente, mesmo quando houver a união de vários conjuntos 
montados para a realização de teste hidrostático simultâneo.  
 
5.4.4. Uma junta cancelada não altera a numeração já existente das demais.  

 

 
5.5. IDENTIFICAÇÃO DO SOLDADOR QUE EXECUTOU A SOLDA  
 
5.5.1. Cada soldador deverá receber um número identificação permanente (sinete) e 
insubstituível. 
 
5.5.2. Para fácil e exata localização da junta, a identificação do soldador deverá ser 

apontada ao lado da solda efetuada. 
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5.5.3. Todas as juntas soldadas devem ser identificadas com o número do soldador, 
sendo que a mesma identificação deve constar dos mapas de controle.   
 
5.5.4. Em junta soldada por mais de um soldador ou operador de soldagem, a 
marcação deve distinguir quem executa o passe de raiz, caso não seja removido, daquele 
que executa o(s) passe(s) de enchimento e/ou acabamento.  
 
5.5.5. Os soldadores que realizarem o passe raiz e o segundo passe deverão ter seus 
números de identificação escritos com marcador industrial no revestimento do duto, próximo 
a junta soldada e no lado em que estiverem trabalhando. Os soldadores de acabamento 
deverão escrever seus números logo abaixo dos do segundo passe.  
 
5.5.6. Para dutos de distribuição não é permitida a marcação por meio de 
puncionamento.  
 
 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

6.1. INSPEÇÃO VISUAL DAS SOLDAS  

Neste item são estabelecidos os requisitos mínimos de aceitabilidade de soldas de 
produção.  

6.1.1. Requisitos para a Realização da Inspeção Visual  
 
6.1.1.1. As inspeções deverão ser conforme critérios definidos na norma API 1104.  
 
6.1.1.2. O Inspetor deve preencher os relatórios de Ensaio Visual de Solda para que 
sejam posteriormente anexados ao Data Book da obra, de modo a permitir a 
rastreabilidade.  
 
6.1.1.3. Será executada quando o acesso visual à superfície em exame for suficiente 
para que a vista se localize a uma distância máxima de 600 mm, e a um ângulo de 
observação de no mínimo 30 graus em relação à superfície ensaiada, caso estas condições 
não possam ser atendidas podem ser utilizados instrumentos auxiliares.  
 
6.1.2. Equipamentos Necessários à Inspeção Visual 
 

a) Gabaritos dimensionais; 

b) Lanterna ou Luminária de Foco Centrado;  

c) Lente Filtrante nº12 para soldas;  

d) Medidores de temperatura (lápis térmico, pirômetro infravermelho ou pirômetro de 
contato);  

e) Alicate Volti-Amperímetro; 

f) Lupa de aumento; e 

g) Marcador industrial. 

 

 
6.1.3. Inspeção Visual Antes da Soldagem 
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6.1.3.1. O inspetor de solda N1 ou N2 é o responsável direto pela soldagem, devendo 
responder pela:  

a) Validação da EPS junto à CONTRATANTE, interpretação e aplicação da mesma;  

b) Estocagem e manutenção dos consumíveis;  

c) Escolha dos equipamentos a serem utilizados;  

d) Preparação de juntas;  

e) Controle dos parâmetros de soldagem e registro de todo o processo;  

f) Avaliação dos resultados da soldagem;  

g) Atuar como o elo entre a produção e a qualidade, devendo agir como elemento de 
orientação; e, 

h) Tem como principal função avaliar e auxiliar na execução dos serviços, dentro dos 
modelos propostos nos procedimentos e especificações.  

6.1.3.2. Orientar os soldadores e encarregados a respeito dos parâmetros 
estabelecidos nos procedimentos de soldagem a serem seguidos. 
 
6.1.3.3. Fazer uma verificação quanto ao: 

a) Tipo de material base e espessura;  

b) Acesso à junta;  

c) Uso de dispositivos contra empenos; e, 

d) Metal de adição, tipo, diâmetros, excentricidade e estado de conservação.  

6.1.3.4. A inspeção visual e dimensional de juntas preparadas para soldagem deverá 
abranger os itens especificados a seguir:  

a) Ângulo do chanfro;  

b) Ângulo do bisel;  

c) Abertura da raiz;  

d) Altura da face da raiz (nariz);  

e) Alinhamento da junta; e, 

f) Limpeza e avarias mecânicas.  

 
6.1.3.5. Verificar o equipamento de soldagem quanto ao:  

a) Estado de conservação;  

b) Tipo de corrente e tensão; e, 

c) Polaridade, localização e forma do aterramento. 

 
6.1.3.6. Verificar o processo de soldagem quanto a: 

a) A posição, direção de soldagem e inclinação do eletrodo para com a peça;    

b) Metal de Adição;   

c) Identificação da Junta; e, 
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d) Sequência de soldagem. 

 

6.1.3.7. Verificar a preparação das juntas a serem soldadas, sendo que:  

a) As superfícies internas e externas das juntas a serem soldadas devem estar isentas 
de graxa, óleo, tinta, ferrugem, resíduos do ensaio por líquido penetrante, areia e fuligem 
do pré-aquecimento a gás, numa faixa de no mínimo 20 mm de cada lado das bordas, caso 
apresentem contaminação deverão ser escovadas ou sofrer limpeza química.  

b) Contato de peças de cobre com áreas aquecidas ou fundidas pela soldagem, não 
devem existir.  

c) Ferramentas para remoção de escória e de limpeza não devem ser de cobre ou de 
ligas de cobre.  

 
6.1.4. Inspeção Visual Durante a Soldagem.  
 
6.1.4.1. Deverá ser feita uma inspeção de verificação dos parâmetros estabelecidos no 
procedimento, para constatação de que estejam realmente sendo seguidos. 
 
6.1.4.2. Deverá ser verificado se o soldador que irá efetuar a soldagem está qualificado 
para executar a solda em questão. 
 
6.1.4.3. Deverão ser verificados, ainda durante a soldagem:  

a) Se a posição de soldagem (peça) é adequada na prática;  

b) Se o pré-aquecimento (quando requerido) está sendo aplicado corretamente;  

c) Se a temperatura entre passes está de acordo com os critérios estabelecidos na EPS;  

d) As condições ambientais (vento, chuva, etc.);  

e) Se a sequência da soldagem está sendo seguida e se está surtindo os efeitos 
esperados;  

f) Se há ou não a evidência de sopro magnético;  

g) Qual a amperagem real de trabalho;  

h) Velocidade de soldagem;  

i) Oscilação;  

j) Limpeza entre passes; e, 

k) Dimensões do bisel, ângulo e altura do nariz, caso houver. 

 
6.1.4.4.  Deverá ser feito ponteamento da ordem de 20 mm. Os pontos da solda devem 
ser colocados opostos e simétricos; durante o ponteamento os tubos não deverão sair da 
posição inicial. Uma vez colocados, os pontos deverão ser fixados nas extremidades 
preparadas. 
 
6.1.4.5. Deverá ser executado pelo menos 50% da solda raiz antes da retirada da 

acopladora.   
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6.1.4.6. Tempo entre 1° e 2° passe, desde que não seja definido diferente no 
procedimento, deverá ser de no máximo 5 minutos e conclusão da solda deve ser no 
mesmo turno.  
 
6.1.4.7. Deverá ser feita uma inspeção visual da sequência dos passes (raiz, 
enchimento e acabamento) e da limpeza entre passes.  
 
6.1.5. Inspeção Visual após a Soldagem  
 
6.1.5.1. As juntas deverão ser 100% inspecionadas, sendo que, as mesmas devem ser 
identificadas com marcador industrial, da seguinte forma:  

a) EV OK - indica que a junta está aprovada visualmente e liberada para revestimento;  

b) EV OK - END - indica que a junta está aprovada visualmente e deve ser submetida a 
ensaio não destrutivo antes do revestimento; e, 

c) A junta reprovada terá o local e tipo do defeito identificado com marcador industrial e 
será submetida a reparo ou corte. 

 
6.1.5.2. O inspetor visual de soldagem deverá verificar:  

a) As dimensões finais da solda; e, 

b) Conformidade com o projeto, aparências, deformações e defeitos visuais (poros, 
trincas, mordeduras, concavidades, convexidades, etc.).  

 

6.1.5.3. Verificar a presença de possíveis defeitos passíveis de remoção e que tenham 
passado pelas fases anteriores e que possam ser reparados antes da liberação das soldas 
para os ensaios não destrutivos, evitando gastos desnecessários, tais como:  

a) Abertura de arco;  

b) Falta de penetração; 

c) Falta de fusão;  

d) Mordedura;  

e) Poro ou porosidade superficial;  

f) Penetração excessiva;  

g) Escória superficial;  

h) Perfuração da raiz;  

i) Desalinhamento;  

j) Deposição insuficiente;  

k) Reforço de solda (altura);  

l) Ângulo de reforço;  

m)Concavidade na raiz;  

n) Dimensão da solda (perna);  

o) Respingo; 

p) Trinca;  
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q) Deformação angular;  

r) Sobreposição; e  

s) Rechupe ou cratera. 

  

6.1.6. Critério de Aceitação de Indicações Visuais  

O critério de aceitação para inspeção visual é o descrito na API1104 e é mostrado no 
ANEXO 1 – Critério de Aceitação para Soldas.  

Alternativamente, pode ser utilizado o critério de aceitação para inspeção visual em 
complementos conforme ASME 31.3. 

 

6.1.7. Inspeção Visual e Dimensional em Soldas Reparadas  
 
6.1.7.1. A execução de reparos deverá obedecer a API 1104, valendo os mesmos 
critérios da solda.  
 
6.1.7.2. Soldas reprovadas devem ser cortadas ou recuperadas e reexaminadas 
visualmente e através de ensaio não destrutivo pelo mesmo método que a reprovou.  
 
6.1.7.3. A remoção dos defeitos será feita por esmerilhamento, até a profundidade do 
reparo.  
 
6.1.7.4. Para o caso de corte da junta, o mesmo deverá ser feito através da remoção 
de um anel do tubo, cujos cortes devem ser feitos no mínimo a 100 mm, sendo 50mm de 
distância para cada lado do eixo da solda.  
 
6.1.7.5. No caso de refazer o bisel, deverão ser eliminadas todas as rebarbas e 
irregularidades com esmerilhadeira e escova rotativa.  
 
6.1.7.6. Após o re-biselamento deverá ser verificada a sua planicidade e “esquadro”, o 
qual deverá ser posicionado em pelo menos dois quadrantes do tubo defasados em 90º, 
para verificar a ortogonalidade do bisel.  
 
 
 
6.2. INSPEÇÃO ATRAVÉS DE END – ENSAIO NÃO DESTRUTIVO  

Para avaliação da qualidade das soldas há necessidade de realizar inspeção através de 
END (Ensaio Não Destrutivo) conforme definido nos itens a seguir:  

 

 

 

 

6.2.1. Procedimento de Ensaio  
 
6.2.1.1. Os procedimentos de ensaios devem ser elaborados por Inspetor Nível 3 e os 
ensaios realizados por Inspetor Nível 2, ambos devidamente qualificados pelo SNQC-
ABENDI. 
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6.2.1.2. A inspeção das juntas soldadas e a interpretação de seus resultados devem 

atender aos requisitos desta Especificação Técnica.   
 
6.2.1.3. Os ensaios aplicáveis para cada junta devem ser indicados pelo Responsável 
pelo Controle de Qualidade do CONTRATADO conforme procedimentos validados pela 
CONTRATANTE. 

 

6.2.2. Definição da Amostragem de Ensaios Não Destrutivos 

Deverá ser inspecionado por ultrassom 100% das juntas soldadas. No caso onde a 
inspeção por ultrassom não for possível, deverá ser feita inspeção por gamagrafia em 10% 
das juntas soldadas e/ou inspeção por liquido penetrante.  

 

6.2.3. Critério de Aceitação para Ensaio Não Destrutivo 

O critério de aceitação para descontinuidades detectadas por ensaio não destrutivo é o 
estabelecido na norma API 1104.  

Alternativamente, podem ser utilizados os critérios de aceitação em complementos 
conforme ASME 31.3. 

 

6.3.  REPARO DE JUNTAS SOLDADAS  

6.3.1. Os defeitos detectados pelas inspeções e ensaios levam ao reparo da solda ou 
ao corte, sendo que, o reparo deve ser realizado utilizando o procedimento de soldagem 
original e por soldadores qualificados, atuando sob orientação de inspetores de solda 
qualificados.  
 
6.3.2. Não serão permitidos reparos em juntas de tie-in. 
 
6.3.3. A remoção dos defeitos de solda será feita por esmerilhamento, até a 
profundidade do reparo, inclusive para as alturas dos reforços das soldas de topo, tomando-
se o cuidado neste caso, de não reduzir a espessura do tubo ou acessório. 
  
6.3.4. Os mesmos requisitos de inspeção requeridos para as juntas soldadas devem 
ser aplicados a estas juntas reparadas.  
 
6.3.5. Os reparos de solda devem ser registrados.  
 
6.3.6. Soldas efetuadas com base na norma API 1104, só poderão ser reparadas uma 
única vez, caso o defeito persista e haja necessidade de efetuar reparo do reparo, a junta 
deverá ser cortada e refeita.  
 
 
 
 
6.4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SOLDADORES E DO PROCESSO DE 
SOLDAGEM. 
 
6.4.1. Com a finalidade de se manter um controle sobre a qualidade das soldas 
produzidas em campo, será verificado, o desempenho dos soldadores. Esse 
acompanhamento será realizado periodicamente, conforme definido pela CONTRATANTE. 
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6.4.2. O índice de reparos será analisado e monitorado pela área de Controle da 
Qualidade do CONTRATADO. 
 
6.4.3. O desempenho é calculado através do índice de reparos na montagem, 
conforme resultados apresentados pelos relatórios de Ultrassom ou gamagrafia, referente 
às soldas inspecionadas no período e totais acumulados no decorrer da obra.  
 
6.4.4. Os soldadores que apresentarem índice de reparos superiores ao abaixo 
especificados deverão ser submetidos a novo treinamento e requalificação. Para efeito de 
requalificação de soldadores, será adotado o seguinte critério: 
  

i. Comprimento da abertura para reparo do defeito comparado com o comprimento 
inspecionado. Limite para desqualificação do soldador será acima de 2,5 % de 
reparo em relação ao comprimento acumulado até o período.  

 

ii. 10%: quando o índice for calculado por quantidade soldas inspecionadas no período. 
 
6.4.5. A critério da área de Controle da Qualidade do CONTRATADO e da 
Fiscalização da CONTRATANTE o soldador desqualificado poderá ser submetido à nova 
qualificação após período de treinamento.  
 
 
7. ANEXOS  

7.1. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO, CONTROLES E REGISTROS.  

Os critérios de aceitação, controles e registros da soldagem poderão ser registrados 
conforme modelos sugeridos nos Anexos a seguir:  

7.1.1. Critério de Aceitação para Soldas – ANEXO 1 
 
7.1.2. EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem – ANEXO 2  
 
7.1.3. RQPS- Registro de Qualificação do Procedimento de Soldagem – ANEXO 3   
 
7.1.4. RQS – Registro de Qualificação de Soldadores – ANEXO 4  
 
7.1.5. Relação de Soldadores Qualificados – ANEXO 5   
 
7.1.6. Controle e Desempenho de Soldadores – ANEXO 6   
 
7.1.7. Relatório de Ensaio Visual de Solda – ANEXO 7 
 
7.1.8. Relatório de Ensaio por Ultrassom – ANEXO 8 
 
7.1.9. Relatório de Ensaio por Liquido Penetrante – ANEXO 9 
 
 
7.2. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS E REGISTROS 
 
7.2.1 Durante a execução da obra a responsabilidade pela guarda de todos os 

documentos é do Responsável do Controle da Qualidade do CONTRATADO. Após 
a conclusão, estes registros devem ser incorporados à documentação da obra (Data 
Book) e entregues à Fiscalização da CONTRATANTE.  
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7.2.2 Os anexos apresentados a seguir se constituem em sugestões para os contratados, 

porém os mesmos podem utilizar seus próprios modelos de relatório desde que 
contenham minimamente as informações indicadas nestas diretrizes e que os 
mesmos tenham sido aprovados pela CONTRATANTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO PARA SOLDAS.  

DESCONTINUIDAD
E 

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Abertura de Arco Inaceitável. 
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Falta de Fusão 
“O comprimento total ou isoladamente da falta de fusão não 

deve exceder a 25,4 mm num comprimento de 12” (304,8mm) 
ou de 8% de solda para soldas com comprimento inferior a 12”. 

Falta de Penetração 
“O comprimento total ou isoladamente da falta de fusão não 

deve exceder a 25,4mm num comprimento de 12” (304,8mm) 
ou de 8% de solda para soldas com comprimento inferior a 12”. 

Porosidade 
Não deve exceder a 3,17mm ou 25% da espessura nominal do 

material. 

Porosidade 
Agrupada 

Não deve exceder a uma área de ½” (12,7 mm) de diâmetro. 
Sendo que qualquer poro individual dentro deste agrupamento 

não deve exceder a 1/16” (1,6 mm); o comprimento total de 
porosidade agrupada em segmentos de 12” (304,8 mm) de 

solda não deve exceder a ½”(12,7 mm). 

Trincas de Cratera 
ou Estrela 

Menor que 4 mm, esmerilhar. Acima deste valor não é 
aceitável. 

Outros Tipos de 
Trinca 

Inaceitável. 

Desalinhamento da 
Junta 

Não deverá exceder a 1,6 mm. 

Mordeduras 
Profundidades menores que 0,8 mm ou 25% da espessura 

nominal do material permitido 50,8 mm num comprimento de 
12" (304,8 mm). 

Porosidade e 
Escória superficial 

Inaceitável. 

Concavidade na 
Raiz 

Aceitável desde que a espessura da solda (incluindo o reforço) 
na região da concavidade, não seja inferior a menor espessura 

soldada. 

 
Reforço de Solda 

ESPESSURA (mm) 
Reforço de solda 

(Acabamento e Raiz) 
(mm) 

Até 6,4 (Inclusive) 1,6 

Acima de 6,4 a 12,7 (Incl.) 3,2 

Acima de 12,7 a 25,4 (Incl.) 4,0 

Acima de 25,4 4,8 

       

            

 

 

 

ANEXO 2 – MODELO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM  



Página 28 de 36 
 

     

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – MODELO DE REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

SOLDAGEM  
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ANEXO 3 – MODELO DE REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

SOLDAGEM  (continuação) 
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   ANEXO 4 – MODELO DE REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE SOLDADORES  
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ANEXO 5 – MODELO DE RELAÇÃO DE SOLDADORES QUALIFICADOS 
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       ANEXO 6 – MODELO DE CONTROLE DE DESEMPENHO DE SOLDADORES  

  

  

 
 
 
ANEXO 7 – MODELO DE RELATÓRIO DE ENSAIO VISUAL DE SOLDA 
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ANEXO 8 – MODELO DE RELATÓRIO DE ENSAIO POR ULTRASSOM 
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ANEXO 9 - MODELO DE RELATÓRIO DE ENSAIO POR LIQUIDO PENETRANTE 
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos na operação de Revestimento de Juntas Soldadas e enterradas, utilizados na 
construção e/ou manutenção em sistemas de distribuição de gás natural (rede e ramais de 
distribuição). 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. CERTIFICADO DE QUALIDADE DE MATERIAL - É o registro dos resultados de 
ensaios, testes e exames exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material.  

2.2. COAL TAR EPOXY - Revestimento protetor de superfícies metálicas e concreto, em 
condições de alta umidade, imersão e intempéries.  Muito utilizado no passado para 
revestimento externo de tubos contra corrosão. 

2.3. COLUNA - Conjunto de dois ou mais tubos soldados circunferencialmente entre si.  

2.4. COMPONENTES (de tubulação) - Quaisquer elementos mecânicos pertencentes ao 
sistema de tubulação, tais como: lançadores e recebedores de pigs, válvulas, flanges, 
conexões padronizadas, conexões especiais, derivações tubulares, parafusos e juntas. Os 
tubos não são considerados componentes de tubulação. 

2.5. CONTRATANTE - Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraíba. 

2.6. CONTRATADA – Empresa contratada pela COMPANHIA PARAÍBANA DE GÁS para 
a execução de um determinado serviço. 

 

2.7. CORROSÃO - Interação físico-química entre o metal e seu ambiente, que resulta em 
mudanças nas propriedades do metal, por consequência tornando-o inadequado para sua 
função, impactando o meio ambiente ou influindo no sistema técnico que eles fazem parte.  

2.8. CORROSIVIDADE - Propriedade que um ambiente tem de ocasionar corrosão a um 
sistema.  



2.9. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO - São os limites de aceitação para descontinuidades 
definidas pelas normas de referência. A partir deste limite são considerados como defeitos, 
portanto inaceitáveis e devem ser reparados. 

 

2.10. DISPOSITIVOS AUXILIARES DE MONTAGEM - São os dispositivos soldados ou não 
à tubulação, usados provisoriamente com a finalidade de se conseguir o ajuste entre as 
diversas partes a serem soldadas e a manutenção deste durante a soldagem.  

2.11. DURABILIDADE - Vida esperada de um sistema de revestimento até a primeira 
manutenção.  

2.12. END - Ensaio Não Destrutivo. – São técnicas utilizadas na inspeção de materiais e 
equipamentos sem danificá-los, podendo ser executadas nas etapas de fabricação, 
construção, montagem e manutenção. 

2.13. ESPESSURA DO FILME SECO - Espessura de uma demão de um revestimento 
líquido que se mantém na superfície após o endurecimento e cura do mesmo.  

2.14. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 

2.15. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do contrato e coordenação dos serviços.  

2.16. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - É a inspeção realizada por amostragem no Canteiro 

de Obras, onde são verificadas apenas as características principais dos diversos materiais 
de tubulação, tais como, diâmetro, espessura, condições do revestimento, certificados de 
qualidade.  

2.17. JATEAMENTO ABRASIVO - Colisão de materiais abrasivos com alta energia cinética 
sobre a superfície a ser preparada.  

2.18. LOTE DE INSPEÇÃO - Número total de juntas executadas por um determinado 
procedimento e um determinado soldador.  

2.19. LOTE PARA AMOSTRAGEM - número total de peças idênticas entregues numa 
mesma data e proveniente de um mesmo fabricante. 

2.20. MANTA TERMOCONTRÁTIL - Manta e selo de fechamento, destinadas para o 
revestimento anticorrosivo externo de juntas de campo soldadas, em tubulações a serem 
enterradas ou submersas.  

2.21. NIPLE - Qualquer segmento de tubo com comprimento menor que o comprimento 
padrão dos tubos utilizados na obra.  

2.22. PEÇA (Spool) - É o conjunto de uma linha, formado pelo menos por uma conexão e 
um trecho de tubo, que é pré-montado em oficina de campo (pipe shop).  

2.23. PIPE SHOP - É uma oficina de campo onde se realizam soldas para montagem de 
conjuntos e Spools.  

2.24. PONTO DE ORVALHO - Temperatura na qual a umidade do ar irá condensar na 
superfície sólida do substrato, dependendo da temperatura ambiente e da umidade 
atmosférica.  



2.25. PRÉ-MONTAGEM - É a montagem de subconjuntos (Spools) do sistema de 
tubulações em fábricas ou em oficinas de campo (pipe shop). 

2.26. PRIMER - Solução composta aplicada diretamente sobre o substrato tratado. Utilizada 
para garantir a melhor aderência da manta ao substrato.  

2.27. SUBSTRATO - Superfície sobre a qual o revestimento será aplicado. 

 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

3.1.  Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  
 
3.1.1. da PETROBRÁS 

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

N-2238 - Reparo de revestimento anticorrosivo externo de tubos; e, 

N-2328 - Revestimento de Junta de Campo para Duto Enterrado. 

 
3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR-15221 - Tubos de aço -  Revestimento anticorrosivo externo Parte 1:  Polietileno em 
três camadas 

   

3.1.3. da CONTRATANTE.  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; e 

ET – 002/2016 - Sinalização de obras de construção de redes e ramais.  

 
3.1.4. da NACE - National Association of Corrosion Engineers 

SP0274-2011 – High-Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coatings. 

 

3.1.5. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 6 - Equipamento de Proteção Individual.  

NR 15 – Atividades e Operações Insalubres 
 

NR 16 - Atividades e Operações Perigosas.  

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

NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;  

NR 35 - Trabalho em Altura.  

 
3.1.6. da ISO - International Organization for Standardization 



ISO – 8.501-1 – Preparation of steel substrates before application of paints and related 
products -- Visual assessment of surface cleanliness-- Part 1: Rust grades and preparation 
grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous 
coatings. 

 
 
 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 
determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 
Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 
direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junto à CONTRATANTE para esclarecimento.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá ao CONTRATADO atender aos seguintes 
requisitos gerais:  

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 
dos serviços.  
 
4.1.2. Todo o pessoal do CONTRATADO envolvido nos trabalhos deverá ter sido 
treinado nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido 
treinamento na área de Segurança e Meio Ambiente.  
 
4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 
relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 
medidas de contenção e ações corretivas.  
 
4.1.4. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET - 
Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais. Quando os serviços interferirem 
com a via de tráfego de veículos deve ser utilizada sinalização noturna;  
 
4.1.5. Todos os funcionários em trabalho permanente próximo à área de tráfego de 
veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Opcionalmente 
pessoal em trânsito, supervisores, visitantes e Fiscalização, podem utilizar colete refletivo 
tipo “X”.  
 
4.1.6. Durante os serviços os funcionários devem estar munidos dos EPI’s 
necessários, aplicáveis, conforme o Anexo Q12.  
 
4.1.7. Devem manter-se nas frentes de trabalho pessoal treinado, dispondo de meios 
rápidos e eficazes de comunicação e transporte em caso de emergências.  
 
4.1.8. Todos os equipamentos automotivos de grande porte devem ser equipados 
com alerta sonoro automático de ré e submetidos à vistoria pela Fiscalização da 
CONTRATANTE.   
 



4.1.9. Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, equipamentos 
e materiais utilizados. Logo após as refeições, recolher os restos de materiais plásticos ou 
de alumínio das marmitas, de modo a evitar a contaminação de mananciais de água, solo 
e/ou contato com animais da região.  

 

 

 
4.2. EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS 
 
4.2.1. Os seguintes equipamentos poderão ser empregados na execução das 
atividades descritas nesta ET, dependendo do método para revestimento adotado:   

a) Escova rotativa/manual;  
b) Lixa tipo fita;  
c) Maçarico de GLP tipo chuveiro;  
d) Botijão GLP;  
e) Holiday Detector;  
f) Termo Higrômetro/Termômetro;  
g) Dinamômetro/Massa Padrão (peso de 4,0 kg c/ presilha);  
h) Facão/Faca/Estilete; 
i) Trena/cronômetro;  
j) Rolo de pêlo/espuma;  
k) Primer;  
l) Fita de revestimento (anticorrosiva); 
m) Manta termocontrátil; 
n) Fita de proteção mecânica; 
o) Solvente para limpeza do metal; 
p) Placas de sinalização;  
q) Compressor; e,  
r) Material para jateamento abrasivo.  

Pratica Recomendada: Deve ser utilizada a solução de imprimação e fita anticorrosiva do 
mesmo fabricante.  

4.2.2. Os seguintes profissionais deverão ser mobilizados para a execução das 
atividades descritas neste documento:   

a) Encarregado.  
b) Inspetor de dutos Nivel 1, certificado pela FBTS. 
c) Aplicador (Revestidor); e    
d) Ajudante.  

 
 
4.3. RECEBIMENTO  
 
4.3.1. As soluções de imprimação, fitas de revestimento, fitas de proteção mecânica 
e mantas termocontráteis, devem ser recebidas e inspecionadas mediante a avaliação de 
certificados de qualidade, expedidos pelo fabricante. Nestes certificados deverão constar 
todas as propriedades, valores obtidos e métodos de ensaios que garantam a qualidade do 
produto.  
 
4.3.2. No recebimento devem ser verificados: validade do produto, o estado de 
conservação das embalagens, vedação e enchimento das latas de solução de imprimação.  
 



4.3.3. O material rejeitado no recebimento será segregado, identificado e tratado 
através de “Relatório de Não Conformidade”. Este material deverá ser inutilizado e 
devolvido ao seu fornecedor imediatamente. 
 
 
4.4. ESTOCAGEM DOS PRODUTOS  

Deverá ser criado dentro do canteiro de obra uma área especifica e sinalizada para 
estocagem do material de revestimento conforme a ET 001/2016 CANTEIRO DE OBRA, 
atendendo em especial aos requisitos a seguir:   

 

4.4.1. Solução de Imprimação: deve ser mantida longe de chamas e faíscas, deve 
ser estocada onde não fique sujeito à ação de intempéries e onde a temperatura não 
ultrapasse 40 °C;  
 
4.4.2. Fita Anticorrosiva: os rolos devem ser mantidos nas embalagens originais, 
com o tubo central em pé. O empilhamento máximo não deve ultrapassar 04 caixas 
estocadas em local coberto e ventilado, e onde a temperatura não ultrapasse 45 °C. Devem 
ser mantidos longe de fontes de calor e evitar qualquer dano à sua superfície; 
 
4.4.3. Fita de Proteção: as bobinas devem ser mantidas nas embalagens originais, 
com o tubo central em pé; e afastados de no mínimo 10cm do solo, de modo a se evitar 
danos a mesma. O empilhamento máximo não deve ultrapassar 04 caixas estocadas em 
local coberto e ventilado, e onde a temperatura não ultrapasse 50 °C. Devem ser mantidos 
longe de fontes de calor e evitar qualquer dano à sua superfície.  
 
4.5. Para boa execução do revestimento devem ser observados o seguinte:  
 

a) A temperatura ambiente durante a aplicação do primer deverá estar entre 10ºC e 
50ºC;  

b) O vento deve ter velocidade menor que 20 km/h, ou seja, não for capaz de levantar 
poeira e pequenos papéis;   

c) Não houver possibilidades de chuva, neblina ou cerração;  
d) A umidade relativa do ar estiver abaixo de 85%;  
e) Atividades no período noturno em ambientes externos devem ser evitadas; e, 
f) Caso haja possibilidade de contaminantes serem trazidos pelo ar (poeira, areia, 

insetos, sais, partículas químicas, etc.), devem ser instaladas barreiras protetoras.  
 
4.6. LIMPEZA DOS TUBOS E REVESTIMENTO ORIGINAL 
 
4.6.1. Antes da preparação da superfície, deve-se efetuar a limpeza com solvente 
(biodegradáveis e solúveis em água) para retirada de produtos oleosos, graxos, gorduras 
ou resíduos da fabricação, caso existam.  
 
4.6.2. Na região da junta devem ser removidos toda pintura, verniz, restos dos 
revestimentos do tubo, produtos de corrosão, óleo, graxa, poeira, barro, restos de concreto, 
e o produto para acoplamento de ultrassom na superfície do tubo e revestimento original. 
Utilizar água, solvente (hidrocarbonetos alifáticos são os mais recomendados), escovas de 
aço, espátulas e trapo para execução da limpeza. O grau de preparação deve ser no mínimo 
St3 ou conforme recomendação do fabricante do material de revestimento. 
 
4.6.3. Sempre aplicar o revestimento em ambiente ventilado, quando possível. 
Quando o ambiente for confinado, garantir que não se ultrapasse 40% do limite inferior de 
inflamabilidade, minimizando o risco de incêndio e explosão.  



 

4.6.4. Garantir que a superfície a ser revestida (substrato) esteja seca e livre de 
umidade. A uma temperatura entre 3°C acima do ponto de orvalho e 50°C; livre de 
descontinuidades, fissuras ou saliências cortantes e lixada de modo a não conter cantos 
vivos com raio menor que 2 mm.  

Atenção: Para controle da temperatura ambiente e umidade relativa do ar, deverá ser 
utilizado termo higrômetro. Para controle da temperatura do tubo deverá ser utilizado 
termômetro de contato ou infravermelho.  

4.6.5. A exposição dos operadores deve obedecer aos limites previstos na NR-15 do 
Ministério do Trabalho. A limpeza deve ser feita com o uso de luvas de borracha.  
 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

5.1. APLICAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA. 
 
5.1.1. Para facilitar a confecção da junta, o revestimento original do tubo poderá ser 
desbastado com sentido crescente a partir do seu início. Após execução do chanfro, um 
comprimento de 100mm do revestimento original deverá ser lixado com lixa de 
granulometria máxima de 36 nas extremidades da junta, para sobreposição da fita plástica.  
 
5.1.2. Aplicar com rolo ou trincha, Primer compatível com o tipo de fita anticorrosiva a 
ser aplicada, sendo ambos do mesmo fabricante:  
 
5.1.3. A película de primer aplicada deve apresentar-se com espessura uniforme, 
isenta de falhas do tipo escorrimentos, fendilhamentos, enrugamentos ou crateras. 
Pequenas bolhas são admissíveis desde que não comprometam a aderência. 
 
5.1.4. Não deve ser utilizado material contaminado por substâncias estranhas ou que 
apresente sedimentação que impossibilite a homogeneização. 
 
5.1.5. O conteúdo do recipiente deverá ser homogeneizado e misturado 
completamente antes de retirar a quantidade destinada ao uso. Utilizar espátulas ou 
bastões de madeira, limpos, secos e isentos de materiais estranhos. 
 
5.1.6. Verificar visualmente o aspecto do primer homogeneizado, devendo o mesmo 
apresentar a cor preta. Verificar no recipiente a indicação do prazo de validade.  
 
5.1.7. A solução deverá ser utilizada preferencialmente sem diluição. Admite-se uma 
diluição desde que seja utilizado o diluente indicado e na quantidade recomendada pelo 
fabricante, com diluição nunca superior à 10%. A espessura de película úmida de primer 
deve ser de 20µm. 

 

5.1.8. O Primer deverá ser aplicado imediatamente após o preparo da superfície. Os 
tubos revestidos com DN 2” a 4” deverão receber em seu revestimento original uma 
sobreposição de no mínimo 100mm, sendo 50mm para cada lado da junta. Para os tubos 
a partir de DN 6” a sobreposição será de no mínimo 200mm, sendo 100mm para cada lado 
da junta.    
 
5.1.9. Durante a aplicação do Primer, evitar deposição de poeiras (geradas pelo 
trânsito de veículos e máquinas próximo as juntas) e respingos de água sobre a superfície 
do tubo ou sobre a solução aplicada ainda úmida. 
 



5.1.10. A validade do primer após aplicado na superfície do tubo é de no máximo 72h. 
O revestimento pode ser aplicado sobre o mesmo assim que apresentar pegajosidade ao 
toque. Caso o primer se apresente seco antes de decorridas as 72h, ele deve ser totalmente 
removido e feita nova aplicação. 
 
5.1.11. Caso a junta sofra contaminação após a aplicação do primer, deve-se remover 
o primer contaminado e aplicar nova camada. 

 

5.1.12. Após atingida a condição de pegagosidade do primer, aplicar um anel de fita 
anti-corrosiva de pelo menos 2" (50mm) sobre o cordão de solda circunferencial, cobrindo-
o completamente. 

 

 
5.1.13. Em seguida deve-se aplicar a fita de anti-corrosiva com sobreposição mínima 
entre voltas de 53% de sua largura, de modo a formar um duplo revestimento. A aplicação 
deverá ser de forma helicoidal, com a sobreposição e tensão constantes. 

 

5.1.14. Sobre a fita anticorrosiva deverá ser aplicada a fita de proteção mecânica com 
sobreposição mínima entre voltas de 53% de sua largura, de modo a formar um duplo 
revestimento. A aplicação deve ser helicoidalmente, com a sobreposição e tensão 
constantes. 
 
5.1.15. A fixação das extremidades da fita de proteção mecânica, inclusive nas 
emendas, deverá ser feita com um anel circular de fita anticorrosiva de 50 mm de largura 
ou com a fita de proteção mecânica, executado com 3 voltas. 
 
5.1.16. Concluída a aplicação da fita de proteção mecânica, aplicar nas extremidades 
final e inicial, um anel de fita anti-corrosiva de 2”. 
 
5.1.17. As emendas entre rolos, durante a aplicação da fita anticorrosiva e de proteção 
mecânica, devem ser feitas da seguinte forma:  

a) Para tubos com diâmetros nominais menores ou iguais a 200mm (8”), após 

terminado o rolo em uso, levantar aproximadamente meia circunferência da fita 

aplicada no tubo e posicionar a ponta do início do novo rolo por baixo e continuar 

aplicando a fita normalmente;  

b) Para tubos com diâmetros nominais iguais ou maiores que 250mm (10”), após 

terminado o rolo em uso, levantar aproximadamente 300mm da fita aplicada no 

tubo e posicionar a ponta do início do novo rolo por baixo e continuar aplicando a 

fita normalmente. 

 
 
 
 
5.2. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO NAS JUNTAS DE TUBOS EM VALA ABERTA 
POR MANTA TERMOCONTRÁTIL.  
 
5.2.1. A manta termocontrátil deverá ter o comprimento necessário para o 
revestimento de cada junta, conforme Tabela 1:  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Comprimentos das mantas em função do diâmetro a ser revestido 

 

 
5.2.2. Após a preparação da superfície, pré-aqueça a área a ser revestida e o 
revestimento adjacente preparado, utilizando a mínima temperatura especificada pelo 
fabricante de acordo com a manta a ser utilizada.   
 
5.2.3. Deve-se pré-aquecer a superfície metálica da junta, com utilização de maçarico 
GLP até atingir temperatura entre 50ºC e 80ºC, usando-se a parte azul da chama. Quando 
a superfície metálica estiver com temperatura acima de 50ºC, deve-se aquecer o 
revestimento original do tubo apenas para dar brilho. 
 
5.2.4. Meça a temperatura para garantir que a mesma foi alcançada.  
 
5.2.5. Remova parcialmente o filme antiaderente e forneça calor brandamente à área 
da manta que fará a sobreposição (até aproximadamente 150 mm da borda). 
 
5.2.6. Centralize a manta sobre a junta de modo que a sobreposição entre as 
extremidades da manta fique acima do tubo, e seja de pelo menos 50 mm de cada lado 
(conferir sobreposição de acordo com o diâmetro). Pressione a extremidade aquecida 
firmemente sobre a superfície do tubo e retire o filme aderente remanescente.  
 



5.2.7. Passe a manta em torno do tubo. Aqueça levemente o lado exposto da 
extremidade já aplicada e o adesivo da outra extremidade. Pressione a área de 
sobreposição firmemente sobre a superfície do tubo.  
 
5.2.8. Remover todo o filme antiaderente do selo de fechamento e aqueça 
brandamente o adesivo.   
 
5.2.9. Centralize o selo de fechamento sobre a área de sobreposição da manta. 
Pressione para baixo firmemente, forneça calor brandamente sobre o selo de fechamento 
e pressione-o para baixo com as mãos protegidas por luvas. Repita o procedimento fazendo 
movimentos de um lado para o outro. Alise a superfície de selo de fechamento, removendo 
quaisquer rugas e/ou bolhas através de um rolo, partindo do centro do selo de fechamento 
para suas bordas.  
 
5.2.10. Utilizando um maçarico de tamanho apropriado, comece a fornecer calor 
circunferencial, do centro da manta para suas extremidades. A partir de 12 pol, recomenda-
se utilizar dois revestidores com dois maçaricos, trabalhando em lados opostos do tubo.  
 
5.2.11. Continue aquecendo do centro para um dos lados até que a manta contraia 
completamente. Da mesma maneira, aqueça e contraia o outro lado. A contração estará 
completada quando o adesivo começar a fluir pelas extremidades da manta em toda a sua 
circunferência.  
 
5.2.12. Termine a aplicação da manta com movimentos horizontais longos sobre toda 
a superfície para garantir uma aderência uniforme.  
 
5.2.13. Enquanto a manta ainda estiver quente e macia, utilize um rolo para alisar a 
sua superfície e empurrar quaisquer eventuais bolhas de ar presas sob a manta. Se 
necessário, reaqueça a manta para passar o rolo.   

 

5.2.14. Aplica-se o mata-junta diretamente sobre a área sobreposta da manta 
centrando-o, longitudinalmente na extremidade exposta. O mata-junta deve então ser 
aquecida sobre a junta e fixado manualmente, com auxílio de rolo de silicone, madeira ou 
metal, fixando-se todas as bordas até o desaparecimento da tinta termocromática (quando 
for o caso). Deve-se tomar especial cuidado com o manuseio da chama e o uso de EPIs 
adequados à execução da atividade. 
5.2.15. nspecione visualmente a manta instalada verificando o atendimento aos 
seguinte requisitos:  

a) A manta deverá estar totalmente conformada com a superfície, e o perfil da solda 
deverá ser notado sob a manta.  

b) O adesivo deverá ter fluído pelas extremidades da manta.  

c) Não poderá haver fendas, furos, pontos frios ou ocos. 
d)  

 
5.2.16. Após completar a contração, permita que a manta esfrie por no mínimo 2 horas 
antes de baixar o tubo e cobrir a vala. Para prevenir a ocorrência de danos à manta, utilize 
um material selecionado para cobrir a vala (sem pedras pontiagudas ou partículas grandes).  
 
 
5.3. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO NAS JUNTAS DE TUBOS PARA FURO 
DIRECIONAL POR MANTA TERMOCONTRÁTIL  
 



5.3.1. Deve-se pré-aquecer a superfície metálica da junta, com utilização de maçarico 
GLP até atingir temperatura entre 50ºC e 80ºC, usando-se a parte azul da chama. Quando 
a superfície metálica estiver com temperatura acima de 50ºC, deve-se aquecer o 
revestimento original do tubo apenas para dar brilho.  
5.3.2. Imediatamente após ser atingida a temperatura de pré-aquecimento procede-
se com a mistura dos dois componentes do primer epóxi e sua aplicação sobre a área 
aquecida, substrato metálico e do revestimento original. 
 
5.3.3. O primer deve ser aplicado uniformemente e na quantidade determinada pelo 
fabricante, medindo-se a sua espessura de película úmida, que deve ser de no mínimo 
100µm. Deve-se respeitar o tempo de vida da mistura dos dois componentes indicada pelo 
fabricante. 

 

5.3.4. Procede-se com a aplicação da manta termocontrátil sobre a junta, 
centralizando-a na solda. A sobreposição da manta deve ser de no mínimo 100 mm. 
 
5.3.5. Aplica-se o mata-junta diretamente sobre a área sobreposta da manta 
centrando-o, longitudinalmente na extremidade exposta. O mata-junta deve então ser 
aquecida sobre a junta e fixado manualmente, com auxílio de rolo de silicone, madeira ou 
metal, fixando-se todas as bordas até o desaparecimento da tinta termocromática (quando 
for o caso). Deve-se tomar especial cuidado com o manuseio da chama e o uso de EPI’s 
adequados à execução da atividade. 

 

5.3.6. Com a direção da chama do maçarico na posição perpendicular ao tubo, 
aquecer primeiro todo o centro da manta em toda a circunferência do tubo. Inclinar o 
maçarico com a chama em diagonal e aplicar o calor, sempre movimentando o maçarico 
no sentido circunferencial e longitudinal do centro da manta para as extremidades, 
mantendo-se a distância ao tubo aproximadamente constante e evitando-se reaquecer o 
mata-junta. 

 

5.3.7. Continuar com a contração até o fechamento total de uma das extremidades e 
posteriormente voltar ao centro da manta e contrair a manta no sentido oposto.  

 

5.3.8. Deve-se observar se houve extravasamento do material sob a manta em toda 
a circunferência nas duas extremidades da manta. 

 

5.3.9. Após esta etapa, deve-se movimentar o maçarico no sentido longitudinal e 
aquecer toda a manta. Retira-se o ar na parte de cima com o uso do rolinho de borracha 
levando do centro para as extremidades. 

 

5.3.10. Caso ocorra alguma ruga ou bolha de ar, deve-se aquecer um pouco a região 
e com o rolinho empurrar a bolha para a extremidade da manta até extrair o ar. 

 

5.3.11. Evitar concentrar o calor em um ponto para não queimar a manta, 
movimentando sempre o maçarico, tomando-se os seguintes cuidados: 

a) A fumaça branca indica excesso de calor; 

b) Evitar tocar o maçarico na manta ou colocar a chama muito forte. 

5.3.12. Caso a manta queime ou rasgue, deve-se imediatamente fazer um corte e 
retirá-la, aplicando outra em seguida, diretamente sobre o primer remanescente da manta 
removida, sem necessidade de se repetir toda a limpeza. Neste caso deve-se uniformizar 
o primer restante e verificar se a espessura atende ao disposto acima. Em caso negativo 
deve-se aplicar nova camada de primer.  



5.3.13. Ao ser aquecida e contraída, a manta apresenta perda de rugosidade. Partes 
da manta que apresentem aparência rugosa indicam a necessidade de aplicação adicional 
de calor, pois o aquecimento não foi o suficiente. 
 
5.3.14. A critério da contratante poderá ser solicitada a instalação de manta de 
sacrifício ou outra proteção mecânica sobreposta a manta anticorrosiva em todas as juntas 
na extensão do trecho construído por MND. 

 

Atenção: Havendo divergência entre as especificações desta ET e as instruções do 
fabricante  para instalação das fitas/mantas anticorrosivas as mesmas deverão ser 
encaminhadas a CONTRATANTE para avaliação.  
 
 
5.4. REPAROS NO REVESTIMENTO  
  
5.4.1. As juntas, ou trechos de tubos, danificados devem ser reparados com manta 
para furo direcional, quando o trecho for de furo direcional, ou com manta para vala ou fita 
anticorrosiva para trechos de vala. Todo material solto deve ser retirado. A nova manta deve 
cobrir totalmente as áreas danificadas e se estender por, pelo menos, 100 mm além das 
suas extremidades, antes da contração. Antes da aplicação do reparo, a superfície 
danificada deve ser limpa e preparada, adequadamente, com lixamento de toda a sua 
superfície, utilizando-se lixa de granulometria máxima 36. As áreas danificadas devem ser 
preenchidas com adesivo de enchimento ou mastique indicado pelo fabricante do esquema 
de revestimento.   
 
5.4.2. Alternativamente pode-se remover todo o revestimento e aplicar novo esquema 
de revestimento sobre o primer/adesivo remanescente, tomando-se o cuidado de não 
reaquecê-lo e não contaminá-lo.  

 

5.4.3. A aplicação do novo revestimento deve seguir o procedimento descrito 
anteriormente para cada tipo de revestimento, exceto pela aplicação do primer. 

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

A CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir qualquer um ou todos os testes 
especificados nas normas relacionadas no item 3 desta especificação.  
 
  
6.1. INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO.  
 
6.1.1. Com manta termocontrátil:  

Após a instalação da manta deve ser feita inspeção visual, verificando-se: 

a) Toda a superfície da manta e do mata junta está lisa sem vestígios de bolhas de ar ou 

pontas levantadas; 

b) O mastique flui sobre o revestimento original em toda a extensão das bordas; 

c) A manta tem uma superfície lisa e macia; 

d) A manta não apresenta pontos frios na superfície; 

e) O reforço da solda é perfeitamente visível sob a manta; 

f) Depois do resfriamento as bordas da manta apresentam aspecto de amassamento; 



g) A manta está perfeitamente conformada com o tubo e o revestimento; 

h) Após o esfriamento o fluxo de mastique está evidente nas extremidades; 

i) Se a rugosidade ou outro indicador térmico desapareceu e a superfície da manta se 

tornou lisa. 

Nota: Caso algumas das condições citadas no item anterior não ocorrer, a manta deve ser 

reaquecida a fim de se enquadrar em todas as condições. Na impossibilidade de corrigir o 

problema o revestimento deverá ser reparado. 

 

6.1.2. Com fita anticorrosiva: 

Para aplicação de fita anticorrosiva devem ser verificados os seguintes itens: 

a) Revestimento bem aderido, sem pontas soltas; 

b) Reforço de revestimento na solda e nas extremidades realizado de forma adequada; 

c) Sobreposição helicoidal entre voltas subsequentes foi realizada de forma correta. 

 
6.1.3. Teste de Descontinuidade  
 
6.1.3.1 O teste de descontinuidade deve ser feito ao longo de toda a extensão do 

revestimento da junta, reparo ou trecho de tubulação preparado para 
abaixamento, utilizando o detector de descontinuidades (“holiday detector”). 
 

6.1.3.2 Depois de completar-se a inspeção visual, permita que o sistema aplicado resfrie 
por pelo menos 2 horas para fazer a inspeção com Holiday Detector.  
 

6.1.3.3 O equipamento a ser utilizado deve ser de alta tensão pulsante, via seca, 
conforme a norma NACE RP-0274. O eletrodo de contato deve ser de borracha 
condutiva.  

 

6.1.3.4 As tensões de operação do detector de descontinuidades devem ser conforme a 
seguir: 

a) Manta Termocontrátil- 15,0kV 

b) Fita Anti-corrosiva - 7,0kV 

c) Polietileno extrudado tripla camada -15kV 

6.1.3.5 A mola do aparelho deve deslocar-se sobre a superfície em teste uma única vez 
à uma velocidade máxima de 18m/min. 
 

6.1.3.6 O aparelho de Holiday Detector deve ter sua sensibilidade ajustada, pelo menos 
uma vez a cada 8 horas de trabalho, conforme seção 07 da norma NACE 
SP0274.  
 

6.1.3.7 Qualquer falha detectada no revestimento anti-corrosivo, deve ser reparada 
conforme descrito anteriormente. 
 



6.1.4. Teste de Aderência - Manta termocontrátil 
 
6.1.4.1 O ensaio deverá ser realizado assim que o conjunto tubo de aço/manta esfriar 

naturalmente até chegar à faixa de temperatura de ensaio 15 °C a 33 °C.  
 

6.1.4.2 Não é permitida a utilização de qualquer forma artificial de resfriamento.   
 

6.1.4.3 O ensaio consiste em verificar a aderência em 2 pontos da junta (um na área do 
revestimento original e outro no substrato metálico). 
 

6.1.4.4 Durante a produção do sistema de revestimento em campo, o ensaio de aderência 
deve ser realizado antes da aplicação da manta de sacrifício, que só pode ser 
aplicada após o reparo, quando aplicável, efetuado na manta que sofreu o ensaio.  
 

6.1.4.5 O ensaio de aderência deve ser executado em uma das 10 primeiras juntas 
revestidas e em uma a cada 100 subseqüentes, para cada revestidor e lote de 
mantas entregues.  
 

6.1.4.6 Se o resultado de algum dos ensaios não for satisfatório, outros 2 ensaios (um no 
substrato metálico e outro no revestimento) devem ser realizados na mesma junta.  
 

6.1.4.7 Se os 2 ensaios adicionais forem satisfatórios, a junta deve ser aprovada. Caso 
qualquer um deles falhe, deve-se proceder da seguinte forma:  

a) Testar as 2 juntas adjacentes àquela que apresentou falta de aderência;  

b) Caso estas 2 juntas apresentem aderência satisfatória, as demais juntas do lote devem 

ser aprovadas;  

c) Caso qualquer uma delas apresente falta de aderência, repetir o ensaio nas demais 

juntas adjacentes a esta até localizar a origem do problema;  

d) Se mais de 5 juntas das 10 iniciais forem reprovadas, o procedimento de aplicação está 

desqualificado;  

e) A contratada deve convocar o fornecedor do sistema de revestimento o qual deve fazer 

uma análise crítica do procedimento de aplicação provendo a solução.  

6.1.4.8 As juntas danificadas pelo ensaio destrutivo, que forem aprovadas, devem ser 
reparadas de acordo com o item 6.2 (reparo das juntas). As juntas reprovadas 
devem ser removidas e reaplicadas conforme esta especificação. 
 

6.1.4.9 O procedimento de teste na área de sobreposição com o revestimento original 
deve ser realizado conforme segue: 

a) Marcar a superfície da manta, na área de sobreposição ao revestimento original do tubo 

de aço, com tiras de 25 mm de largura e 125 mm de comprimento na direção transversal 

ao eixo do tubo;  

b) Cortar as tiras demarcadas, até atingir a superfície do revestimento do tubo;  

c) Levantar uma das extremidades da tira para fixação da garra do dinamômetro 

garantindo que o adesivo seja destacado do “primer” e não somente o filme de 

polietileno do adesivo, o que viria a mascarar o teste;  



d) Aplicar carregamento crescente de 1,0kgf/s até a carga de 4,0kgf;  

e) Manter esta carga durante 60 s sempre na direção ortogonal ao eixo do tubo;  

f) A velocidade máxima de arrancamento deve ser de 80 mm/min.  

6.1.4.10 O ensaio na região do tubo sem revestimento original deve ser realizado da mesma 
forma, tomando-se cuidado para não realiza-lo sobre o cordão de solda, conforme 
Figura 1. 

  

 

 

Figura 1 – Esquemático do Teste de Aderência 



 

Nota: O dinamômetro poderá ser substituído por um peso de 4kgf, desde que se observe 
o correto acoplamento do mesmo ao revestimento e que o peso não seja solto de forma 
brusca.  

 
6.1.5. Teste de Aderência - Fita anticorrosiva 
 
6.1.5.1 Fazer um teste de aderência, por revestidor, a cada 20 aplicações de revestimento 

ou reparo. O teste de aderência deve ser feito com a fita anticorrosiva aplicada a 
no mínimo 24 h.  
 

6.1.5.2 A temperatura de superfície do revestimento para a execução deste ensaio deve 
estar entre 20°C e 25°C. Em caso de necessidade deve ser derramada água fria 
ou quente na área escolhida para o ensaio, com a finalidade de ajuste de 
temperatura entre os valores citados. 
 

6.1.5.3 Nas áreas escolhidas para os testes, que devem evitar o cordão de solda 
circunferencial, devem ser feitos dois cortes paralelos, distanciados entre si de 50 
mm, até atingir o substrato metálico, iniciando-se na geratriz inferior do tubo até a 
altura do seu eixo, onde deve ser feito novo corte transversal unindo os 2 cortes 
iniciais. Desta seção deve ser destacada do aço a tira da fita anticorrosiva numa 
região que compreende um arco de 45°, conforme Figura 2. 

 
 

Figura 1 – Retirada de fita corrosiva. 

 

6.1.5.4 Na extremidade livre da tira, pendura-se um peso de 4,0kgf, fazendo uso de uma 
presilha de fixação. 

6.1.5.5 A seguir, mede-se o tempo de deslocamento para a faixa de 45°, que termina no 
ponto mais baixo. Este tempo de descolamento deve ser de no mínimo 0,4xD (em 
minutos), onde D é o diâmetro externo do tubo em cm.  

6.1.5.6 Se o tempo de descolamento da fita anticorrosiva for menor do que o calculado, a 
fita pode não apresentar aderência satisfatória e 2 outros testes adicionais devem 
ser efetuados.  
 

6.1.5.7 Os 2 testes adicionais devem ser efetuados nos 2 reparos realizados 
imediatamente antes e imediatamente após daquele inicialmente testado. 

 

6.1.5.8 Se os 2 testes adicionais forem satisfatórios, o problema deve ser localizado e o 
reparo inicialmente testado deve ser removido e refeito.  

 

6.1.5.9 Caso qualquer um destes 2 testes falhar, repetir o procedimento nas juntas 
adjacentes às já testadas até localizar a origem do problema. 



 
 
6.2. REGISTROS.  
 
O CONTRATADO, através do Controle da Qualidade, deve emitir um relatório por km com 
pelo menos os itens abaixo descritos.  
  
6.2.1. Registro de revestimento de redes novas e reparo de revestimento.  
 
 
Toda atividade de revestimento de redes novas e reparo de revestimento deve ser 
devidamente registrada em data book com os seguintes dados:  

a) Número de referência;  
b) Certificado do material utilizado (referenciando o número do lote);  
c) Nome do aplicador do revestimento;  
d) Condições ambientais no momento do revestimento;  
e) Método de preparação da superfície utilizado (e perfil obtido);  
f) Método de aplicação do revestimento; e 
g) Resultados dos testes realizados. 

  
Nota: No caso de redes novas, estes dados devem constar no Data Book da obra. No caso 
de redes existentes, os dados devem ser registrados em relatório próprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANEXO 

Modelo de Relatório para o CONTRATADO  
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1. OBJETIVO  
  
A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos na execução dos serviços de Curvamento de Tubos, utilizados na construção 
e/ou manutenção em sistemas de distribuição de gás natural (rede e ramais). 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. A PBGÁS - COMPANHIA PARAÍBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. ABENDI - Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção.  
 
2.3. CERTIFICADO DE QUALIDADE DE MATERIAL - É o registro dos resultados de 
ensaios, testes e exames exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material.  
 
2.4. COLUNAS - Conjunto de dois ou mais tubos soldados circunferencialmente entre si.  
 
2.5. 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. 
 
2.6. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.7. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO - São os limites de aceitação para descontinuidades 
definidas pelas normas de referência. A partir deste limite são considerados como 
defeitos, portanto inaceitáveis e devem ser reparados. 
 
2.8. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 
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2.9. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do Contrato e coordenação dos serviços.  
 
2.10. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - É a inspeção realizada por amostragem no 
Canteiro de Obras, onde são verificadas apenas as características principais dos diversos 
materiais de tubulação, tais como, diâmetro, espessura, condições do revestimento, 
certificados de qualidade.  

 

2.11.  TUBO PRÉ-CURVADO – Tubulação obtida pelo curvamento a frio ou a quente do 
duto, o qual produz uma deformação plástica do material. 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 
3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  
 
3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre;  

N-0683 - Estocagem de Tubo Não Revestido em Área Descoberta;  
 
 
3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR - 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível; 

NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem.  
 
 
3.1.3. da CONTRATANTE  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos.  

ET – 002/2016- Sinalização de obras de construção de redes e ramais. 

  
3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 6 - Equipamento de Proteção Individual; e, 

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres. 

 
3.1.5. da API - American Petroleum Institute  
 
API 5L – Specification for Line Pipe 
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3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 
determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 
Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 
direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  

 
4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

 
4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços. 

 

4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 

na área de Segurança e Meio Ambiente.  

 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 

mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato 

para adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  

 

4.1.5. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa 

a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 
5.1. O método de curvamento a ser utilizado pelo CONTRATADO deve ser previamente 

aprovado pelo CONTRATANTE e deve satisfazer às condições mínimas de 

inspeção.  

 

5.2. No Projeto Executivo deverá constar a lista dos trechos a serem curvados assim 

como a angulação que o trecho irá sofrer respeitando o limite máximo de curvatura 

do tubo.  

 

5.3. Somente os tubos liberados pelo Controle de Qualidade (Inspetor de Dutos), após o 

recebimento serão utilizados para curvamento.   
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5.4. Todo processo de curvamento deve ser acompanhado por inspetor de dutos 

certificado pelo SNQC. 

 
5.5. CURVAMENTO NATURAL 

 
5.5.1. O curvamento natural é produzido no duto dentro da fase elástica do material e 

só pode ser usado para grandes raios de curvatura. 
 

5.5.2. O curvamento natural é realizado durante a fase de construção, pelo ajuste da 
tubulação ao fundo da vala provocado pelo peso da própria coluna de tubos. 
 

5.5.3. O raio mínimo de curvatura deverá atender ao previsto na NBR 12.712.  
 
 

5.6. CURVAMENTO À FRIO 
 

5.6.1. O curvamento a frio da tubulação ocorrerá quando não puder ser realizado o 
curvamento natural.  

 
5.6.2. Deverão ser atendidos os requisitos de desvio angular máximo e raio mínimo de 

curvatura previstos na NBR 12712. 
 

5.6.3. Para o curvamento a frio deve ser verificada a adequação dos equipamentos de 
curvamento ao tubo a ser curvado. Todos acessórios necessários ao curvamento 
devem ser compatíveis ao diâmetro do tubo. Os tubos devem estar apoiados nas 
laterais da curvadeira para garantir a estabilidade durante o processo.  
 

5.6.4. Para adequação ao projeto de terraplenagem e abertura da vala, no que se 
refere aos raios horizontais e verticais, o raio mínimo de curvatura do tubo deve 
ser previamente verificado, através de um teste de qualificação, utilizando-se os 
tubos a serem aplicados.  
 

5.6.5.  A curvatura deve ser distribuída, o mais uniformemente possível, ao longo do 
comprimento do tubo. 

 
5.6.6. A distância mínima entre os golpes é de uma vez e meia o diâmetro externo;  

 
5.6.7. Em cada extremidade do tubo a ser curvado deve ser deixado um comprimento 

reto mínimo de um metro; 
 

5.6.8. Nos tubos com costura, não é permitida a coincidência da solda longitudinal com 
a geratriz mais tracionada ou mais comprimida, devendo o curvamento ser 
executado de forma que a solda longitudinal seja localizada o mais próximo 
possível do eixo neutro do tubo curvado, com uma tolerância de ±30° para evitar 
esforço na costura. 
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5.6.9. No curvamento de tramos que contenham uma solda circunferencial, deve ser 
deixado um comprimento reto mínimo de um metro para cada lado desta; caso 
isto não seja possível, o curvamento pode ser realizado desde que a solda 
circunferencial seja totalmente radiografada após o curvamento, não sendo 
admitido o reparo da solda nestes casos. 
 

5.6.10. O curvamento de tubos com costura deve ser realizado de modo a evitar, 
durante a soldagem, a coincidência das soldas longitudinais, com distância 
mínima de 50 mm para evitar a coincidência das zonas termicamente afetadas 
pela soldagem. 
 

5.6.11. Antes do curvamento a geratriz que vai ser mais comprimida deve ser marcada a 
tinta nas seções do tubo a serem golpeadas durante o curvamento. 
 

5.6.12. O tubo já curvado não pode ter aumentado o seu raio de curvatura. 
 
5.6.13. O tubo curvado deve ter a posição de sua geratriz superior marcada junto às 

extremidades.  
  

5.6.14. Quando o curvamento a frio não conseguir fazer a curva requerida no duto, 
deve-se utilizar a curva forjada. Nos casos em que a curva batida e a forjada não 
atenderem as necessidades de construção e montagem poderá ser utilizada a 
curva a quente.  

 

 
5.7. REQUISITOS DE INSPEÇÃO E ACEITAÇÃO PARA CURVAMENTO A FRIO 

  
5.7.1. A diferença entre o maior e o menor dos diâmetros externos, medidos em 

qualquer seção do tubo, após o curvamento, não pode exceder o percentual 
especificado na NBR 15.280-2. 
 

5.7.2. Após curvado, o tubo deverá estar isento de deformações localizadas, 
enrugamentos, trincas ou quaisquer outros indícios de danos mecânicos biseis, 
corpo e/ou no revestimento. Caso o dano seja só no revestimento este deverá 
ser reparado pelo CONTRATADO. 
 

5.7.3. A critério da Fiscalização da CONTRATANTE poderá ser feito, também, uma 
inspeção por “Holiday Detector”, realizada conforme procedimento específico, 
sendo executada logo após o processo de curvamento.  
 

5.7.4. O tubo curvado deve ser inspecionado por passagem de duas Placas 
Calibradoras, distanciadas entre si de no mínimo uma vez e meia o diâmetro 
externo da placa calibradora, para verificar se a ovalização está dentro do 
prescrito no item 5.3.1. 
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5.7.5. A placa calibradora deve passar pelo interior do tubo curvado sempre 

perpendicularmente ao seu eixo. 
  

5.7.6. Para a determinação do diâmetro da Placa Calibradora deve ser utilizada a 
seguinte fórmula: 

 
 

DP = 0,975 x D - 2 e 
Onde:   
DP = diâmetro externo da placa (mm); 
e = espessura nominal de parede do  
tubo (mm);  
D = diâmetro externo do tubo (mm);  
LP = distância entre as placas (mínimo de 
uma vez e meia o diâmetro da placa). Ver 
Figura 01.   

 

 
 Figura 01 – Modelo Placa Calibradora 

 
 

5.7.7. O ângulo de curvatura será conferido com o uso do clinômetro em ambas as 
extremidades, aceitando-se uma tolerância de ±10% no seu raio, desde que não 
seja menor que o raio de curvatura mínimo qualificado. 

 
5.7.8. O curvamento será considerado aceito, quando o tubo curvado for aprovado no 

ensaio visual e a placa calibradora não apresentar amassamentos que 
evidenciem a redução da seção ou a falta de circularidade do duto, superior aos 
limites admissíveis. 
 

5.7.9. Após curvamento, para sua correta montagem, os tubos devem ser identificados 
por meio de tinta ou marcador industrial, por inspetor de dutos, com as seguintes 
informações: 
 
a) Ângulo da curva; 
b) Local de aplicação; 
c) Número do tubo; 
d) Posição da geratriz superior;  
e) Sentido de montagem; e 
f) Posição da curva (Vertical Ascendente/Descendente, Horizontal 

Direita/Esquerda). 
 

5.8. CURVAS FORJADAS  
  

5.8.1. As curvas forjadas devem ser utilizadas em instalações onde a falta de espaço 
recomenda uma mudança de direção com curvatura acentuada. 
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5.8.2. As curvas forjadas são padronizadas com raios de curvatura iguais a 1DN, 1,5DN 

e 3DN e desvios angulares de 45°, 90° e 180°. Durante a montagem somente as 
curvas de 45° e 90° deverão ser utilizadas.  
 

5.8.3. Cortes de curvas forjadas para obtenção de desvios angulares menores, poderão 
ser executados desde que o comprimento do arco, medido pelo lado côncavo, 
seja de no mínimo 25mm para os dutos de DN > 2”. 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

 
6.1. REGISTROS  

 
O CONTRATADO, através do seu Inspetor de Dutos, deve emitir o relatório de 

curvamento, com pelo menos os itens a seguir descritos:  

a) número do tubo; 
b) diâmetro; 
c) espessura; 
d) tipo de aço; 
e) km;     
f) comprimento do tubo;  
g) ângulo de curvatura;  
h) medida RÉ e VANTE; e 
i) laudo de aprovação ou reprovação. 

 
 

6.2. REQUISITOS / DADOS PARA O CURVAMENTO MECÂNICO  
   

6.2.1. Os tubos deverão ser curvados conforme elementos fornecidos pelo projeto 

executivo/topografia através da “Planilha de Curvamento”, contendo no mínimo:  

 

a) diâmetro e espessura do tubo (em polegadas);  
b) comprimento aproximado do tubo (metros); 
c) local de aplicação;  
d) sentido de montagem e ângulo da curva; 
e) posição da curva;  
f) OVER (mudança de direção para baixo); e 
g) SAG (mudança de direção para cima). 
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1. OBJETIVO  
  
A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, para a 
execução dos serviços de abertura de vala para construção e montagem da Rede de 
Distribuição de Gás Natural da PBGÁS.  
 

2. DEFINIÇÕES 
2.1. AÇO CARBONO (AC)  – Material metálico utilizado na Construção de um dos tipos 
de tubulação de gás natural. 
 
2.2. BOTA FORA – Termo técnico usado para designar genericamente os produtos 
naturais, não servíveis a curto prazo, que necessitam ser colocados de lado, provisória ou 
definitivamente 

 
2.3. CONTRATANTE - Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraíba. 
  
2.4. CONTRATADA – Empresa contratada pela COMPANHIA PARAÍBA DE GÁS para a 
execução de um determinado serviço. 

 
2.5. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de uma 
rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo. 
 
2.6. FISCAL - Profissional da CONTRATANTE ou seu preposto encarregado de verificar 
a execução dos serviços realizados pelo CONTRATADA, bem como verificar o atendimento 
a todos os itens Contratuais firmados entre as partes. 
 
2.7. POLIETILENO (PE) – Material plástico utilizado na fabricação de um dos tipos de 
tubulação para condução de gás natural. 
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2.8. POLIAMIDA (PA) - Material plástico utilizado na fabricação de um dos tipos de 
tubulação para condução de gás natural. 
 
2.9. SINALIZAÇÃO NOTURNA - Sinalização composta por objetos luminosos, tais como 
placas, fitas refletivas, lâmpadas, etc., que alertem terceiros sobre a realização do serviço. 
  
2.10. SINALIZAÇÃO VERTICAL - Subsistema de sinalização viária através de placas, onde 
o meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 
suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, 
eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas. É dividida em três grupos: 

 

a) SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO – Tem por finalidade informar aos 
usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. Sua implantação é 
de competência dos órgãos oficiais, municipais, estaduais ou federais; 
 
b) SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA – Tem por finalidade alertar aos usuários da 
via para as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas 
mensagens possuem caráter de recomendação; e 
 
c) SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO - Tem por finalidade identificar as vias, destinos e 
os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos podendo também 
ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem um caráter 
meramente informativo ou educativo, não constituindo imposição. 

 
2.11. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  

 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 
 
3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  
 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-464 – Construção, Montagem e Condicionamento de Dutos Terrestres. 
 
 
3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 
NBR – 9.061 - Segurança de escavação a céu aberto;  

NBR – 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível;  
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NBR – 14.461 - Sistema 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); 

NBR – 15.280-2 - Construção e Montagem de Dutos terrestres; e 

NBR – ISO 16.486 – 6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 
combustíveis – Sistema de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 
e união mecânica Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e instalação. 

 

3.1.3. da  CONTRATANTE   
 
ANEXO Q4 – Memorial Descritivo. 

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos. 

  

3.1.4.  da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 18 - Norma Regulamentadora 18.  

 

3.1.5. da ASME 

ASME B 31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

  

3.2. As instruções descritas nesta especificação técnica complementam as determinações 
contidas nas normas relacionadas neste item e em particular na norma NBR 12712 no caso 
da ocorrência de conflitos entre as informações contidas nesta especificação e nas normas 
e especificações citadas prevalecerão as instruções registradas neste documento.  
 
 

4. REQUISITOS GERAIS  
 

4.1.  REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 
 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA atender aos seguintes 

requisitos gerais/específicos:  

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 

dos serviços.  

4.1.2. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido 

treinado nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido 

treinamento na área de Segurança e Meio Ambiente.  
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4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 

relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 

medidas de contenção e ações corretivas.  

4.1.4. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme 

Especificação Técnica relativa a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e 

Ramais”.  

4.1.5.  Todos os funcionários em trabalho permanente próximo à área de tráfego de 

veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Opcionalmente 

pessoal em trânsito, supervisores, visitantes e Fiscalização, podem utilizar colete refletivo 

tipo “X”.  

4.1.6.  Durante os serviços os funcionários devem estar munidos dos EPIs 

necessários, aplicáveis, conforme o Anexo Q12.  

4.1.7. Devem manter-se nas frentes de trabalho pessoal treinado, dispondo de meios 

rápidos e eficazes de comunicação e transporte em caso de emergências.  

4.1.8. Todos os equipamentos automotivos de grande porte devem ser equipados 

com alerta sonoro automático de ré e submetidos à vistoria pela Fiscalização da 

CONTRATANTE.   

4.1.9.  Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, equipamentos 

e materiais utilizados. Logo após o almoço, recolher os restos de materiais plásticos ou de 

alumínio das marmitas, de modo a evitar a contaminação de mananciais de água, solo e/ou 

contato com animais da região.  

 

4.2.  DEMAIS REQUISITOS 
 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, benfeitorias, pavimentos 
ou outros similares, desde a superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto. 
Poderá ser manual ou mecânica, em função das particularidades existentes.  

A escavação, em termos de extensão de abertura de valas, deverá atender ao disposto no 
Memorial Descritivo (ANEXO Q4 do Contrato) correspondente ou as determinações dos 
órgãos competentes.  

Para efeito dos serviços de movimento de material são consideradas as seguintes 
escavações:  

  
I. Escavação em Solo: 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno constituído de terra 
em geral, piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de decomposição (pouco 
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compactas), seixos rolados ou não (diâmetro máximo de 15 cm), matacões (volume menor 
ou igual a 0,50 m3), e em geral todo o material possível de execução manual ou mecânica, 
qualquer que seja o teor de umidade.  

  
II. Escavação em Rocha Dura com Explosivos: 

Classifica-se como escavação em rocha dura o material altamente coesivo, constituído de 
todos os tipos de rocha sã como granito, basalto, gnaisse, matacão de volume maior a 0,5 
m3, etc.  

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações 
verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha e com todas as 
precauções de segurança. Para a execução dos serviços é preparado um plano de fogo 
conforme descrito abaixo, com o objetivo de eliminar quaisquer riscos às áreas 
populacionais adjacentes, à fauna, às benfeitorias existentes e aos cursos d’água e regiões 
alagadiças adjacentes. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela 
CONTRATANTE. Deve ser encaminhado para aprovação o Plano de Segurança para 
desmonte a fogo. 

Em cada plano de fogo a CONTRATADA indicará as profundidades, os espaçamentos e 
as disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e os tipos de explosivos, 
ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de 
detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações de cordel com 
retardadores, especificando tipo e método de ligação, exigindo-se manuseio por pessoa 
qualificada, “Cabo de Fogo ou Blaster” com comprovada experiência e credenciado por 
órgãos competentes do Ministério do Exército, seja entregue antecipadamente à 
CONTRATANTE.  

A aprovação pela CONTRATANTE de um plano de fogo não exime o CONTRATADA de 
qualquer uma de suas responsabilidades.  

Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da 
CONTRATANTE, for necessário preservar a estabilidade e resistência inerentes aos 
parâmetros de taludes escavados em rocha, estes deverão ser conformados, utilizando-se: 
pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação), fogo 
cuidadoso - cushion blasting (escavação controlada a fogo de perímetro realizada 
simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a 
técnica de detonação a ser utilizada ficarão subordinados à aprovação da CONTRATANTE.  

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, deverá ser 
permanentemente inspecionado pela CONTRATADA e reparado logo após a ocorrência 
de qualquer dano.  

A CONTRATADA deverá providenciar a autorização do órgão competente para a interdição 
de vias públicas (se for o caso), contatar outras concessionárias (luz, água, telefonia, etc.) 
e avisar a população impactada, antecipadamente ao evento.  

A autorização do órgão competente para transporte e uso dos explosivos deverá ser 
encaminhada à CONTRATANTE, antes do início das detonações.  

 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N.º 

007/2016 
REVISÃO: 

0 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE JOÃO E 
PESSOA E CAMPINA GRANDE 

FOLHA: 
7 de 16 

DTC - GEE 
ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUÇÃO DE REDES E 

RAMAIS 

 
Todas as detonações devem ser acompanhadas pelo setor de Segurança e Meio Ambiente 
e conforme o Plano de Segurança. 

 

O CONTRATADA arcará com a responsabilidade civil e criminal, por danos causados a 
terceiros, em decorrência desse serviço.  

  
III. Escavação em Rocha Branda ou Moledo a Frio:  

Classifica-se como escavação em rocha branda ou moledo o material com agregação 
natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas apresentando grande 
resistência à escavação, constituídos de arenitos compactos, rocha em adiantado estado 
de decomposição, rocha alterada, folhelhos com ocorrência contínua. Escavação com 
rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e eventual uso de 
escarificador.  

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros, serviços de 
utilização pública ou por circunstâncias outras, a critério da CONTRATANTE, for 
inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos para o desmonte a fogo, será 
feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico (rompedor), o manual, o 
processo químico (massa expansiva) ou o pneumático (cunha metálica).  

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação, 
dependendo do tipo de solo e dimensões da vala, podendo ser necessária a escavação 
manual para correção do fundo de vala.   

Antes de iniciar a escavação, o CONTRATADA deverá ter feito a pesquisa de interferências 
incluindo consultas aos desenhos de fundações, instalações existentes e aos cadastros dos 
órgãos responsáveis, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, 
postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela 
escavação ou próximos a esta.  

Se a escavação interferir nas galerias ou tubulações, o CONTRATADA executará o 
escoramento e a sustentação destas.  

Na hipótese de interferências com instalações de terceiros, os trabalhos deverão ser 
realizados mediante prévia anuência dos mesmos.  

Na fase de escavação mecânica ou manual, deve-se prestar muita atenção para não 
danificar as possíveis obras subterrâneas existentes, devendo-se tomar em cada caso, as 
medidas de prevenção mais adequadas.  Em havendo, porém, algum dano, o fato deverá 
ser comunicado imediatamente ao responsável pela obra e ao proprietário do serviço 
afetado, para que o reparo possa ser efetuado.  Todo ônus decorrente desses reparos é de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA.  
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O CONTRATADA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos 
serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes serem danificados ou 
entupidos.  

Mesmo autorizada a escavação, todos os danos causados a propriedades bem como a 
danificação ou remoção de pavimentos além das larguras especificadas, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA.  

Deverá efetuar a locação do eixo de vala com auxílio de cal ou outro meio adequado, de 
modo a torná-la visível. Após a locação do eixo da vala e antes do início da escavação, 
executar a sondagem manual no centro da vala, com haste metálica com ponta de nylon, 
até a profundidade de 20cm abaixo da cota de instalação, a cada 50m para trechos retos e 
3 pontos igualmente distribuídos para trechos curvos. 

 

A abertura da vala deve atender as autorizações ou recomendações emitidas pelo órgão 
responsável ou proprietários, tais como: sinalização, tapumes, remanejamento, passagens 
provisórias, escoramentos, proteções de estruturas e edificações adjacentes. 

 

Em áreas habitadas próximas às valas, estas deverão ser cercadas e sinalizadas de acordo 
Procedimento de Sinalização de Obras e recomendações da área de Segurança do 
Trabalho. Como alternativa, a escavação da vala deverá ser realizada somente após 
liberação da coluna para abaixamento e realização subsequente da sua cobertura. 

 

As escavações realizadas em vias públicas devem ter sinalização de advertência e barreira 
de isolamento em todo o seu perímetro. 

 

Quando a vala for aberta em local que deva, obrigatoriamente, ser atravessado por pessoas 
e/ou veículos deverá ser providenciado passadiço. Este deverá ser dimensionado para 
suportar a carga máxima prevista para o local onde ele for instalado e deverá ser 
convenientemente travado e deverá ter, pelo menos, largura de 1m e deverá ser protegido 
lateralmente. 

 

O passadiço para veículos será com chapa metálica, com espessura adequada a carga a 
ser suportada e instalado por meio de cantoneiras soldadas. 

 

Durante a operação de abertura de valas, todo cuidado deverá ser dispensado às árvores, 
plantas ornamentais e quaisquer elementos decorativos e urbanísticos situados nas 
imediações da escavação. O local deverá ser reconstituído, de maneira a guardar a 
aparência que possuía antes da execução da obra, imediatamente após o reaterro da vala. 

 

Deve ser evitado o uso de explosivos. Em caso de necessidade incontornável do seu uso, 
as detonações deverão ser executadas de acordo com o procedimento de Detonação de 
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Rochas, precedidas de uma Análise Preliminar de Risco (APR) e uma programação 
detalhada de execução dos serviços, ambos previamente aprovados pela Fiscalização da 
CONTRATANTE e demais órgãos competentes. 

 

5.1. Largura e Profundidade de Vala:  

 

5.1.1. A profundidade e a largura das valas serão as especificadas em projeto, 
considerando que o recobrimento mínimo das tubulações seja de acordo com a norma 
NBR-12.712.  

 
5.1.2. Para o caso específico de instalação de ramais, em PEAD instalados em 
calçadas através de vala a céu aberto, a largura da vala típica é de 0,50m e o recobrimento 
mínimo de 0,60m, sempre com proteção de placas de concreto e fita de sinalização.  

  
5.1.3. Para os demais casos, a largura da vala deverá levar em conta a largura da 
concha a ser utilizada na escavação mecânica, conforme dimensões indicadas nas Tabelas 
01 e 02.  Caso a CONTRATADA opte por utilizar conchas de maior dimensão do que a 
especificada, o mesmo arcará com todos os custos adicionais correspondentes tais como: 
material para reaterro, pavimentação, etc.  

 

5.1.4. Poderá ser utilizada vala para instalação de até 2 tubos (vala compartilhada) 
desde que suas dimensões sejam aprovadas pela CONTRATANTE. 

   
TABELA 01 – VALA SIMPLES 

Diâmetro da tubulação  Largura da concha (mm)  

OD32, OD63, OD90, OD110, OD125, 
AC 2”, AC4” 

420 

AC6” 500 

AC8”  550 

AC10” 600 

  
  
5.1.5. Caso a escavação seja realizada de forma manual, considerar como largura de 
vala, o diâmetro da tubulação acrescido de 15cm para cada lado, ou ainda, a dimensão 
mínima necessária para permitir o acesso dos profissionais envolvidos no local dos 
serviços.  
 
5.1.6. Em áreas rurais, nos pontos onde o tubo for curvado mecanicamente, a vala 
deve ser pelo menos 30 cm mais larga (nas curvas horizontais) e mais profunda (nas curvas 
verticais) do que as dimensões originais, a fim de permitir a instalação do duto.  
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No caso de cruzamentos sob rodovias federais/estaduais (em concessão ou não), ruas e 
avenidas, o recobrimento mínimo deverá ser de acordo a NBR 12712.  

Nas transições entre diferentes profundidades de vala, recomenda-se que a concordância 
do fundo da vala seja compatível com o curvamento natural do tubo utilizado. 

Situações de valas que venham a apresentar dimensões superiores ao inicialmente previsto 
em projeto, em virtude de possíveis interferências, dificuldades construtivas, tipo de terreno, 
desmoronamento ou outro qualquer fator externo, deverão ser consideradas na composição 
de preços da CONTRATADA, não cabendo qualquer tipo de reivindicação posterior sobre 
o assunto.  

  
5.2. Regularização do Fundo da Vala: 

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, 
serão feitas a regularização e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presença de água, 
a escavação deverá ser ampliada para conter o lastro. Para visualizar o fundo da vala, de 
modo a garantir que os serviços sejam executadas com a vala seca ou com a água do 
lençol freático totalmente deslocada para drenos laterais.  

  

5.3. Greide Final de Escavação: 

Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja pressão admissível não 
for suficiente para servir como fundação direta, a escavação deverá ser rebaixada o 
suficiente para comportar um colchão de bica corrida, brita nº 1 e pedra de mão compactado 
em camadas, com acabamento em areia, em camadas de espessura não inferior a 0,10m 
a ser determinada, de acordo com o terreno, pela CONTRATANTE. Havendo necessidade 
ou por imposição do projeto, poderão ser usados lastro, laje e berço. Em ambos os casos, 
o greide final será o definido em projeto.  

Se o fundo da vala apresentar-se em rocha ou material indeformável, será necessário 
aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material desagregado, de boa 
qualidade, normalmente areia, em camada de espessura não inferior a 0,10 m.  

  

5.4. Material Proveniente da Escavação: 

 

Quando o material escavado for, a critério da CONTRATANTE, apropriado para utilização 
no aterro, será, em princípio, depositado próximo ao local de execução das obras, em local 
apropriado e previamente autorizado pela CONTRATANTE, não devendo permanecer em 
local que dificulte o trânsito de veículos e pedestres, aguardando o seu reaproveitamento.  

Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, a distância 
equivalente no mínimo à metade da profundidade da vala, tomando-se o cuidado de não 
comprometer os locais de desfile e soldagem.  

Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos 
em pilhas separadas.  
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A CONTRATANTE poderá ainda, a depender das condições de tráfego, segurança e 
limpeza pertinentes ao local das obras, exigir o transporte do material para outro local, 
reserva dos mesmos sobre caminhões basculante, sem depósito do mesmo sobre a pista 
e suas imediações, ou mesmo a colocação do material em sacaria de rafia ou outro material 
apropriado. 

  
5.5. Excesso de Escavação: 

Qualquer excesso de escavação, seja por desmoronamento de material, ruptura hidráulica 
de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha inadequada, será de 
responsabilidade do CONTRATADA.  

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  
 

6.1 Carga, Transporte e Descarga:  

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais 
escavados, em bota-fora ou outra área, ficará a critério da CONTRATADA.  

Durante a execução dos serviços poderá a CONTRATANTE exigir a remoção e substituição 
de qualquer equipamento, considerado, por qualquer motivo, insatisfatório.  

Os materiais obtidos das escavações serão empregados, sempre mediante autorização da           
CONTRATANTE, para os seguintes fins, conforme sua classificação:  

a) solo vegetal superficial - deverá ser removido para depósito previamente aprovado, 
para uso futuro no plantio de grama nas proteções de taludes em solo e na recuperação 
paisagística;  

b) demais tipos de solos - poderão ser utilizados como material para execução do aterro, 
quer submerso, quer compactado, desde que tenham características uniformes; poderão 
ser reaproveitados apenas os facilmente compactáveis; e 

c) rocha oriunda da escavação a fogo - poderá ser empregada na execução da proteção 
com enrocamentos e gabiões, função exclusiva da quantidade do material e de seu custo. 
Caso não for reaproveitada, deverá ser lançada em bota-fora definido pela 
CONTRATADA, e sempre com autorização por escrito do proprietário.  

Consideram-se impróprios para o reaterro de valas todos os materiais instáveis (solos 
micáceos, orgânicos ou expansivos).  

Sempre que possível, será programado o uso do material resultante das escavações, 
imediatamente após a sua remoção. Caso isto não seja possível, deverá o CONTRATADA 
preparar um local para estocá-lo. 

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de 
transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, no 
andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias devem ser 
estudados pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE.  
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A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais 
ou sua contaminação. Somente quando aprovados pela CONTRATANTE, materiais 
escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, poderão ser 
estocados na mesma pilha.  

Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da 
CONTRATANTE, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras 
levadas pelo CONTRATADA para os bota-foras já existentes.  

Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da 
CONTRATANTE, serão depositados e espalhados em bota-fora.  

O CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-
fora não venha causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão 
etc. Para tanto, deverá o CONTRATADA manter as áreas convenientemente drenadas.  

Na conclusão dos trabalhos, as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, 
convenientemente drenadas e em boa ordem.  
 
Por instrução da CONTRATANTE, os materiais em bota-fora poderão ser usados a 
qualquer momento.  

O CONTRATADA poderá, com prévia autorização da CONTRATANTE, utilizar o material 
das escavações depositado em bota-fora, para outros serviços em geral.  

7. ANEXOS  
 

7.1. ANEXO I – Estabilidade da vala  

Quando as condições de vizinhança permitirem (construções vizinhas, redes de utilidades 
públicas, etc.), bem como a ausência do nível d’água no trecho a ser escavado, pode-se 
utilizar as seguintes prescrições sem que seja feito um cálculo de estabilidade da vala mais 
rigoroso.  

Estas prescrições pressupõem um solo homogêneo; se houver dúvida quanto à 
homogeneidade do solo ou divergência com as especificações que seguem, então o cálculo 
da estabilidade da vala deve ser realizado por um profissional habilitado pelo CREA com 
emissão de ART, um sistema para contenção das paredes deve ser dimensionado, e estas 
prescrições não utilizadas.  

  
7.1.1. Escavações não protegidas para cava de fundações e valas  

Escavações no máximo de 1,25 m de profundidade podem ser construídas com paredes 
verticais sem medidas de proteção especiais se a inclinação da superfície do solo adjacente 
é:  

a) Menor que 1:10, em solos não coesivos;  
b) Menor que 1:2, em solos coesivos.  
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Em solos coesivos é permitido escavar a uma profundidade de até 1,75 m, conforme as 
Figura 1.  

 
Figura 1 

 
Escavações com profundidades maiores que as já vistas neste item, até uma profundidade 
de 3,00 m, devem ser executadas com as paredes em taludes cujo ângulo com a horizontal 
β não deve exceder, conforme Figura 2:  

a) Em solos não coesivos ou coesivos médios ................................β ≤ 45°;  
b) Em solos coesivos resistentes .................................................... β ≤ 60°;  
c) Em rocha ..................................................................................... β ≤ 80°.  
  
  

 
Figura 2 

 
7.1.2. Escavações protegidas para cava de fundações e valas  

As escavações devem ser protegidas se as especificações de 7.1.1. não forem obedecidas, 
verificando-se as seguintes condições:  

a) A superfície do terreno apresenta-se aproximadamente horizontal;  
b) Ocorre solo não coesivo ou solo coesivo que, no seu estado natural apresente uma 
consistência rija ou semidura ou por meio de rebaixamento do nível d’água adquira essa 
consistência;  
c) Cargas estruturais não têm influência na distribuição de pressão do solo;  
d) Veículos de carga e equipamentos da obra mantêm uma adequada distância de pelo 
menos 3,00 m até a face das pranchas de madeira.  
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Atendidas as condições acima, as seguintes soluções podem ser adotadas:  

a) Blindagem metálica, tipo gaiola, incluindo travamento para o tubo;  

b) Escoramento com pranchas de madeira de lei; ou, 
c) Escoramento com pranchas de metal.  
  
Todas estas soluções devem ser dimensionadas para resistir às tensões do solo totalmente 
saturado, com dimensões condizentes com seu local de aplicação, e espaço suficiente para 
permitir a movimentação e o trabalho em seu interior. A solução a ser adotada deve ser 
previamente aprovada pelo CONTRATANTE.  

Obs. Recomenda-se o uso da blindagem, tipo gaiola, para a qual se observam os seguintes 
parâmetros:  

  
a) O escoramento com painéis laterais (blindagem) será posicionado na vala com 
escavadeira hidráulica, de forma que o ponto de união (tie-in) fique posicionado no centro 
desta blindagem;  

 

b) Deve-se colocar travamento no tubo quando da ocorrência de pessoas trabalhando 
no interior da vala;  

 
c) Executar-se-á compactação nas laterais da blindagem utilizando a concha ou esteira 
da escavadeira, para fim de retirar as irregularidades do terreno; e 

 
d) A mesma deve estar completamente montada antes do seu lançamento em vala.  
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Figura 3: Representação da blindagem metálica 
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7.2. ANEXO II – Modelo de Relatório de Abertura de Vala 
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1. OBJETIVO  

 A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 

seguidos para a execução dos serviços de abaixamento de tubos (Aço Carbono, PEAD e 

PA-U) durante a construção e montagem da rede de distribuição de gás natural da Paraíba. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
PBGÁS é a CONTRATANTE; 
 
2.2. CAVALOTE – arranjo de tubulação pré-fabricado utilizado em travessias aéreas ou 
enterradas e em cruzamentos 
 
2.3. COBERTURA - distância medida verticalmente entre a geratriz superior do 
revestimento do tubo e as bordas da vala, ao nível acabado da pista 
 
2.4. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.5. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de uma 
rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo.  
 
2.6. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 
 
2.7. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do contrato e coordenação dos serviços.  
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2.8. JAQUETA DE CONCRETO - envoltório de concreto, normalmente na forma  anular, 
feito em um tubo, com a finalidade de dar-lhe resistência mecânica para a proteção de 
cargas externas ou conferir-lhe peso adicional para lastro 
 
2.9. PA-U – POLIAMIDA NÃO PLASTIFICADA - Material utilizado na fabricação de um dos 
tipos de tubulação para condução de gás natural. 
 
2.10. PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – Material utilizado na fabricação de 
um dos tipos de tubulação para condução de gás natural. 
 
2.11. SINALIZAÇÃO NOTURNA - Sinalização composta por objetos luminosos, tais como 
placas, lâmpadas, etc., que alertem terceiros sobre a realização do serviço. 
 
2.12. SINALIZAÇÃO VERTICAL - Subsistema de sinalização viária através de placas, onde 
o meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 
suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, 
eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas.  
 
2.13. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 

3.1.  Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 

as instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 

 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

N-2432 - Revestimento Externo de Concreto para Dutos Submarinos; 

N-2177 - Projeto de Cruzamento de Travessia de Duto Terrestre; e, 

N-2328 - Revestimento de Junta de Campo para Duto Enterrado. 

 

3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 

NBR - 9.061 - Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento (Norma cancelada, 

porém sem substituta);  

NBR – 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível;  
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NBR – 14.461 - Sistema 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); e, 

NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem.  

NBR – ISO – 16486-6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 

combustíveis – Sistemas de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 

e união por solda e união mecânicas Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e 

instalação.  

  

3.1.3. da CONTRATANTE  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos.  

ET – 002/2016 - Sinalização de obras de construção de redes e ramais.  

ET – 007/2016 - Profundidade de tubos (cobertura) e reaterro de valas – Requisitos 

ET – 010/2016  - Transporte, Distribuição e Manuseio de Tubos. 

 

3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 
NR 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
  

3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as determinações 

contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial Descritivo da 

Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência direta no 

Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 

Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 

técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  

 

4. REQUISITOS GERAIS  

 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá ao CONTRATADO atender aos seguintes 

requisitos gerais:  
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4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 

dos serviços.  

 

4.1.2. Todo o pessoal do CONTRATADO envolvido nos trabalhos deverá ter sido 

treinado nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido 

treinamento na área de Segurança e Meio Ambiente.  

 

4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 

relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 

medidas de contenção e ações corretivas.  

 

4.1.4. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET – 

04 - Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais. Quando os serviços 

interferirem com a via de tráfego de veículos deve ser utilizada sinalização noturna;  

 

4.1.5. Todos os funcionários em trabalho permanente próximo à área de tráfego de 

veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Opcionalmente 

pessoal em trânsito, supervisores, visitantes e Fiscalização, podem utilizar colete refletivo 

tipo “X”.  

 

4.1.6. Durante os serviços os funcionários devem estar munidos dos EPI’s 

necessários, aplicáveis, conforme o Anexo Q12.  

 

4.1.7. Devem manter-se nas frentes de trabalho pessoal treinado, dispondo de meios 

rápidos e eficazes de comunicação e transporte em caso de emergências.  

 

4.1.8. Todos os equipamentos automotivos de grande porte devem ser equipados 

com alerta sonoro automático de ré e submetidos à vistoria pela Fiscalização da 

CONTRATANTE.   

 

4.1.9. Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, equipamentos 

e materiais utilizados. Logo após o almoço, recolher os restos de materiais plásticos ou de 

alumínio das marmitas, de modo a evitar a contaminação de mananciais de água, solo e/ou 

contato com animais da região.  

 

 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

4.2.1. Para o assentamento da tubulação, todos os sistemas subterrâneos de outras 

companhias deverão estar perfeitamente identificados e, quando necessário, remanejados 

com a devida autorização das concessionárias. 
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4.2.2. Para o assentamento dos tubos de polietileno PE80 e/ou PE100 deverá, no 

mínimo, ser consultada a norma ABNT NBR 14.461. 

 

4.2.3. Para o assentamento dos tubos de poliamida PA-U deverá, no mínimo, ser 

considerada a norma ABNT NBR ISO 16486-6.  

 

4.2.4. Deverão ser tomadas precauções para não embutir, apoiar ou sustentar as 

tubulações para condução de gás natural nos sistemas subterrâneos de terceiros, devendo-

se sempre manter a tubulação distante dos referidos sistemas conforme normas técnicas 

aplicáveis.  

 

4.2.5. Caso não seja possível manter o afastamento referido em 4.2.4, deve-se 

efetuar a devida proteção da tubulação de gás.  

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO  

 

5.1.1. Antes do abaixamento do tubo, o mesmo deverá ser inspecionado com a 

finalidade de localizar defeitos no revestimento, por meio de inspeção visual e “Holiday 

Detector”. Em havendo qualquer anormalidade, o mesmo deverá ser imediatamente 

reparado.  

 

5.1.2. Todos os destroços, pedras, torrões volumosos, pedaços de eletrodos, 

saliências de rocha e outros corpos estranhos deverão ser removidos da vala antes do 

assentamento da tubulação.  

 

5.1.3. Quando a vala for aberta em terrenos com ocorrência de rochas, que podem 

causar danos ao revestimento externo dos tubos, o abaixamento deve ser precedido da 

utilização de um dos seguintes meios: 

 

a) As pontas de rocha ou matacões devem ser cortadas no mínimo 20 cm (para terrenos 
consistentes) ou 50 cm (para terrenos moles) abaixo da geratriz inferior do duto, 
depois de instalado no fundo da vala. O espaço sob o duto deve ser preenchido com 
material que não deforme o revestimento, de forma que o tubo e o revestimento não 
venham a sofrer danos pelo contato com a rocha, mesmo após possíveis recalques 
do solo, garantindo condição de apoio contínuo. O solo utilizado para revestimento do 
fundo da vala deve ser retirado preferencialmente do material escavado da própria 
vala, e ser isento de matéria orgânica, torrões, raízes, pedras etc. 
 

b) Aplicação de revestimento nas paredes e fundo da vala, de forma a garantir a 
regularidade da seção da vala; 
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c) Uso de apoios de sacos de areia ou de solo selecionado, espaçados a cada 3 m no 

máximo, de forma a evitar qualquer contato dos tubos com o fundo da vala; ou 
 

d) Envolvimento dos tubos com jaqueta de concreto de proteção mecânica. 
 

5.1.4. Caso exista água na vala, esta deverá ser removida antes que o tubo seja 

assentado dentro da mesma, de maneira a permitir a inspeção do seu fundo e facilitar o 

abaixamento da tubulação. 

 

5.1.5. Durante o assentamento da tubulação, não será permitido arrastar ou empurrar 

a mesma, exceto nas condições previstas em 5.1.9.  

 

5.1.6. O tubo revestido deverá ser assentado dentro da vala, gradativamente, de 

modo que se tenha distribuição uniforme do peso total do mesmo, a fim de evitar danos ao 

seu revestimento. Não se deve deixá-lo cair, sofrer pancadas ou impactos.  

 

5.1.7. Durante o assentamento, o tubo deverá ser manejado por meio de cintas de 

nylon ou materiais similares, conforme ET 010/2016 de Transporte, Distribuição e Manuseio 

de Tubos. 

 

5.1.8. A tubulação assentada na vala deverá ser inspecionada visualmente, para se 

verificar a possível existência de danos causados durante a operação de assentamento.  

Em havendo necessidade, caberá ao CONTRATADO, os reparos que se façam 

necessários.  

 

5.1.9. Em travessia com cursos d’água, ou em qualquer outro local, onde se faça 

necessário empurrar ou arrastar trechos de tubulação para seus respectivos lugares, estes 

deverão ser protegidos e manuseados de forma a evitar estragos aos tubos ou ao seu 

revestimento.  

 

5.1.10. Quando a tubulação for assentada dentro do lençol freático ou em áreas 

alagadas, a mesma poderá receber revestimento de concreto armado, ou deverão ser 

seguidas outras orientações da CONTRATANTE, para se evitar a flutuabilidade da mesma. 

 

5.1.11. Em travessias de córregos ou rios por meio de cavalotes, a tubulação deverá 

ser revestida de concreto armado, conforme procedimento específico.  

 

5.1.12. O assentamento da tubulação deve ser acompanhado posteriormente da 

instalação da fita e tela de segurança plásticas (PVC/PEAD), de acordo com as seguintes 

instruções:  
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5.1.12.1. A fita de aviso com tela plástica deverá, quando requisitado pela 

CONTRATANTE, ser instalada sobre placas de concreto, ao longo de toda a diretriz da 

tubulação enterrada, conforme Figura 1. 

 

 

NOTAS: 

1- Afastamento máximo entre placas: 40 cm. 
2- As placas devem ter comprimento de 50 cm. Essa dimensão, a critério da fiscalização, pode ser modificada, 

a fim de facilitar o transporte e a instalação. 
3- Usar armação tipo tela soldada com malha de arame de 10x10cm e diâmetro do arame de 4,5mm nas duas 

direções. 
4- A cota de cobertura pode variar em conformidade com o projeto executivo específico do ramal considerado. 

 

Figura 1 - Instalação da tela de segurança (com fita de aviso) e da placa de concreto 

 

 

5.1.12.2. A fita de aviso com tela plástica deverá, quando requisitado pela 

CONTRATANTE, ser instalada abaixo da laje de concreto contínua a ser construída abaixo 

do leito carroçável ou passeio público, conforme Figura 2.   

 

5.1.13. Depois do assentamento da tubulação, suas extremidades abertas deverão ser 

convenientemente tamponadas, para evitar a entrada de água, animais ou quaisquer outros 

objetos estranhos.  
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5.1.14. Após o abaixamento, a tubulação deverá ser imediatamente coberta.  Em 

havendo a não cobertura da tubulação na mesma jornada de trabalho, independentemente 

do motivo, deverá ser repetido o item 5.1.8.  

 

 

 

 

NOTAS: 

1- A cota de cobertura pode variar em conformidade com o projeto executivo específico do ramal considerado; 
e,  

2- As dimensões indicadas da vala são orientativas, podendo haver alterações das mesmas em função de 
interferências, desmoronamentos, tamanho inadequado da “concha”, etc.  Dentro desse contexto, caberá 
ao CONTRATADO prever tais situações, visto que não serão pagos quaisquer valores adicionais oriundos 
deste fato. 

 

Figura 2 – Detalhe da tubulação na vala, com fita de aviso e laje de concreto 

 

 

5.2. TUBULAÇÃO DE PEAD ou PA-U  

   

5.2.1. O tubo não deverá ser colocado dentro da vala, enquanto não for inspecionado, 

e em caso de existência de defeito, deve-se substituir o trecho com defeito pelo 

CONTRATADO.  
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5.2.2. Deve-se obedecer ao especificado na ET ..... – Profundidade de Tubos 

(Cobertura) e Reaterro de Valas - Requisitos. Caso não seja possível, a tubulação deve 

ser protegida em uma estrutura de concreto para se evitar a transmissão dos esforços.  

 

5.2.3. Os tubos de PEAD ou PA-U deverão ser assentados dentro da vala 

gradativamente, de modo que se tenha distribuição uniforme do peso total do mesmo, a fim 

de evitar danos. Não se deve deixá-los cair, sofrer pancadas ou impactos.  

  

5.2.4. Durante o assentamento, o tubo deverá ser manejado por meio de cintas de 

nylon ou materiais similares, conforme ET ..... de Transporte, Distribuição e Manuseio 

de Tubos. 

 

5.2.5. Devem ser tomados cuidados ao se assentar a tubulação, para evitar a 

ocorrência de riscos e choques contra as laterais e o fundo da vala. Atenção especial deve 

ser dada para os casos em que os tubos passem por baixo de interferências no interior da 

vala.  

 

5.2.6. Todos os destroços, pedras, torrões volumosos, saliências de rocha e outros 

corpos estranhos deverão ser removidos da vala antes do lançamento do tubo.  

 

5.2.7. Em locais onde haja objetos ou formações rochosas que possam causar danos 

à tubulação, deve-se promover uma escavação adicional de 15 a 20 cm, cobrindo o fundo 

da vala com uma camada de terra ou areia adensada, isenta de pedras e entulhos. Esta 

camada de terra deve ser devidamente compactada.  

 

5.2.8. A tubulação deve ser instalada a uma distância segura de redes elétricas ou 

outra fonte de calor, de forma que as temperaturas circundantes não excedam 40ºC. 

 

5.2.9. Caso exista água na vala, esta deverá ser removida antes que o tubo seja 

assentado dentro da mesma, de maneira a permitir a inspeção do seu fundo e facilitar o 

abaixamento da tubulação.  

 

5.2.10. Durante o assentamento da tubulação não será permitido arrastar ou empurrar 

a mesma.  

 

5.2.11. A tubulação assentada na vala deverá ser inspecionada visualmente, para se 

verificar a possível existência de danos causados durante a operação de assentamento.  

Em havendo necessidade, caberá ao CONTRATADO, o seu reparo.  

 

5.2.12. Após o abaixamento, a tubulação deverá ser imediatamente coberta.  Em 

havendo a não cobertura da tubulação na mesma jornada de trabalho, independentemente 

do motivo, deverá ser repetido o item 5.2.11.  
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5.2.13. É possível a obtenção de curvas na obra, utilizando à flexibilidade natural dos 

tubos de PEAD e PA-U, conforme critérios estabelecidos nas normas ABNT NBR 14.461 e 

NBR ISO 16.486-6 respectivamente. É proibido o aquecimento dos tubos para execução 

das curvas. 

 

5.2.14. Nos pontos em que se tenha conhecimento da instalação futura de 

interferências subterrâneas, e tal intenção seja do conhecimento da obra, deverão ser 

tomadas as medidas necessárias para que a instalação futura das mesmas não cause 

danos à tubulação de gás.  

5.2.14.1. A fita de aviso com tela plástica deverá, quando for o caso, ser instalada sobre 

placas de concreto, ao longo de toda a diretriz da tubulação enterrada, conforme Figura 3. 

 

NOTAS: 

1- Tela com fita de sinalização. 
2- Placa de concreto (30x50cm).  Essa dimensão, a critério da fiscalização, pode ser modificada, a fim de 

facilitar o transporte e a instalação. 
3- Rede de distribuição. 
4- Dimensões em cm (centimetros) 

 

Figura 3 - Detalhe da rede de distribuição na vala, com fita de sinalização e placa              
de concreto 
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6. REQUISITOS COMPLEMENTARES 

Durante o assentamento da tubulação, o CONTRATADO deverá emitir os relatórios 

pertinentes, constando, no mínimo, as seguintes informações:  

a) Esquema (croqui, isométrico, foto, etc.) da tubulação instalada, incluindo as 

interferências encontradas no trecho;  

b) Identificação dos tubos e conexões, incluindo o diâmetro externo (D.E.) e material; 

c) Descrição do terreno onde a tubulação está assentada, incluindo as condições do 

fundo da vala, presença ou não de água, de rocha, bem como informar o solo utilizado no 

reaterro e procedimento de compactação; e 

d) Demais informações previstas nos respectivos procedimentos e modelo de relatório 

padrão.  
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1. OBJETIVO  
  
A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos para a execução dos serviços recomposição de pavimentos, durante a 
construção e montagem das  rede e ramais de distribuição de gás natural da PBGÁS. 

2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. A PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado de 
Paraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. ACOSTAMENTO - Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à 
parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência, e a circulação de 
pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para este fim.  
 
2.3. ÁREA SEGREGADA - Perímetro devidamente isolado com tapumes, barreiras e/ou 
cones ou cerquites envolvendo toda área de obra necessária. 
 
2.4. CALÇADA ou PASSEIO - Parte de via normalmente segregada e em nível diferente, 
não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestre e, quando 
possível à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.  
 
2.5. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.6. ESTRADA - Via não pavimentada, situada geralmente fora do perímetro urbano, liga 
uma localidade a outra, e pelo qual transitam pessoas, animais ou veículos.  
 
2.7. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de 
uma rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do 
mesmo.  
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2.8. FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – Faixa de terreno com largura definida, 
normalmente 20 m, que acompanha na superfície o percurso subterrâneo dos dutos. Esta 
área é fundamental para a segurança e a proteção da tubulação. 
 

2.9.  FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 

para fiscalizar a execução das obras. 
 
2.10. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do contrato e coordenação dos serviços.  
 
2.11. INTERFERÊNCIA - Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 
passagem da Rede de Distribuição. 
 
2.12. PASSARELA - Obra destinada a transposição de via, em desnível aéreo, destinada 
ao uso de pedestres.  
 
2.13. PASSEIO - Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada 
por pintura ou elemento físico separador de pedestre. 
 
2.14. PISTA - Parte da via normalmente utilizada para circulação de veículos identificada 
por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilha ou aos 
canteiros centrais.  

 

2.15. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO – Restauração do pavimento danificado à sua 
condição inicial, realizada após o assentamento e testes do duto de distribuição.  
 
2.16. RODOVIA - Via pavimentada. Pode ser definida como uma estrada de rodagem ou 
uma via de transporte interurbano de alta velocidade. 
 
2.17. SINALIZAÇÃO - Conjunto de símbolos, marcas e convenções destinadas a 
regulamentar a utilização do sistema viário e advertir ou orientar o condutor ou pedestre. 
 
2.18. SINALIZAÇÃO NOTURNA - Sinalização composta por objetos luminosos, tais como 
placas, lâmpadas, etc., que alertem terceiros sobre a realização do serviço. 
 
2.19. SINALIZAÇÃO VERTICAL - Subsistema de sinalização viária através de placas, 
onde o meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 
suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, 
eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e 
legalmente instituídas. É dividida em três grupos: 
 
2.20. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  
 
2.21. VIA LOCAL - Caracterizada por intercessões em nível não semaforizadas destinada 
apenas ao acesso local ou áreas restritas.  
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2.22. VIA RURAL - Estradas e Rodovias em áreas com menor ocupação humana.  
 
2.23. VIA URBANA - Ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação 
pública, situada em área urbana, caracterizada principalmente por possuir imóveis 
edificados ao longo de sua extensão. 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 
 
3.1.  Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 

 

3.1.1. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 
NBR – 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível;  
 
3.1.2. da CONTRATANTE.  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos  

ET – 002/2016- Sinalização de obras de construção de redes e ramais. 

ET – 007/2016 - Reaterro de valas.  

 
3.1.3. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 6 - Norma Regulamentadora 6 -  Equipamento de Proteção Individual; e, 

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção. 

 
3.1.4. dos Departamentos Federais, Estaduais e Municipais 

DNIT ES 317/97 – Pavimentação – Pré-misturada a Frio; e,  

DNIT ES 318/97 – Pavimentação – Concreto Betuminoso Reciclado a Quente na Usina.  

 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 
determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 
Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 
direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  
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4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

 
4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços. 

 

4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 

na área de Segurança e Meio Ambiente.  

 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 

mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato 

para adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  

 

4.1.5. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa 

a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

5.1.1. O CONTRATADO deverá apresentar, antes do início dos trabalhos de construção 

e montagem dos ramais, relatório fotográfico em cor, de todas os pavimentos 

existentes no local onde ocorrerá (ão) seus trabalhos.  

 

5.1.2. Este relatório tem por objetivo verificar a perfeita restauração da área e benfeitorias 

porventura existentes, que possam ter sido afetadas pela implantação dos ramais.  

 

5.1.3. Após a conclusão dos serviços e restauração do local o CONTRATADO deverá 

apresentar novo relatório fotográfico.  

 

5.2. REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  

 

5.2.1 Para a remoção da pavimentação, além das instruções peculiares de cada caso, e 

das que poderão ser dadas pela CONTRATANTE, deverá ser observado o 

seguinte:  

 

a) Nos casos de materiais aproveitáveis, estes serão retirados e colocados em 
locais adequados;  
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b) Quando houver necessidade de remoção de guias, a operação será realizada 
até o ponto de concordância com logradouros adjacentes. Antes de sua colocação 
deverá ser removida a massa de rejuntamento aderente;  
 
c) O trecho a ser repavimentado, deverá estar de acordo com os critérios 
previstos em contrato e com a legislação local; e 
 
d) O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, de qualquer 
demolição, devem ser transportados pelo CONTRATADO e levados a um bota-fora 
localizado em área a ser definida a critério do CONTRATADO e sempre com 
autorização escrita do proprietário. Caso solicitado em contrato, ao final da utilização 
do bota-fora, deverá ser apresentada uma declaração do proprietário de “nada 
consta”.   

 
5.3. REATERRO DE VALAS  
 
5.3.1. Todos os cuidados relativos à este tema devem ser tomados conforme ET .... 

Reaterro de Valas da CONTRATANTE.  

 
5.4. RESTAURAÇÃO  
 
5.4.1. RESTAURAÇÃO DE VIAS SEM PAVIMENTOS.  

Os serviços de restauração de vias sem pavimentos deverão ser executados de maneira 
a devolver, no mínimo, as características originais do local, atendendo as exigências dos 
órgãos locais responsáveis.  

 

5.4.2. RESTAURAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO.  

Para a execução do restauro da pista, devem se tomar em consideração os seguintes 
pontos:  

  

a) A reposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão da 
compactação. O CONTRATADO deverá providenciar as diversas reposições, 
reconstruções ou reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o executado igual 
ao que foi removido, demolido ou rompido. Na reposição de qualquer pavimento, 
seja no leito carroçável ou na calçada, deverão ser obedecidos o tipo, as dimensões 
e a qualidade do pavimento encontrado.  

 

Nota: Para recomposição asfáltica, caso seja previsto em contrato, deverá ser 
executada uma recomposição provisória antes da recomposição final. 

 
b) A reconstrução do pavimento implica na execução de todos os trabalhos 
correlatos e afins, tais como recolocação de guias, tampões, bocas-de-lobo, faixas 
de pedestres, sinalização de terceiros e outros, eventualmente demolidos ou 
removidos para a execução dos serviços.  
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5.5. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

5.5.1. Os serviços de recomposição de pavimentação devem ser executados de acordo 

com a necessidade, devendo, ao término dos trabalhos, os pavimentos, guias, 

sarjetas, etc., apresentarem-se com as mesmas características anteriores à 

execução do serviço, salvo determinação específica do CONTRATANTE. 

 

5.5.2. O pavimento, após concluído, deve estar perfeitamente conformado ao greide e 

seção transversal do pavimento existente. As emendas do pavimento novo com o 

pavimento existente devem apresentar perfeito aspecto de continuidade. 

 

5.5.3. Os requisitos especificados por este procedimento têm o objetivo de estabelecer as 

diretrizes iniciais e os valores de referência para execução dos serviços de 

restauração e limpeza da diretriz da linha.  

 

5.5.4. Quando as condições e características do local de trabalho forem impeditivas, 

devem ser adotadas novas soluções para viabilizar a execução dos serviços, de 

forma consistente com normas e especificações técnicas aplicáveis e mediante 

autorização da CONTRATANTE. 

 

5.6. TIPOS DE PAVIMENTOS 

Na recomposição das vias e passeios, devem ser observadas as disposições 
apresentadas a seguir de acordo com o tipo de pavimentação a ser recomposta. 

 

5.6.1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU BLOCOS 
 

5.6.1.1 As peças devem ser assentadas sobre lastro de areia, com variação de 
espessura entre 5 e 10 cm, sendo esta prevista em projeto conforme as 
características de utilização da via. 

5.6.1.2 Quando necessário, para melhorar as condições de suporte do solo, deve 
executado lastro de brita, de concreto magro ou areia grossa. 

5.6.1.3 Os paralelepípedos ou blocos devem ser assentados das bordas da faixa para o 
centro e, quando em rampa, de baixo para cima. 

 

5.6.2. PASSEIO CIMENTADO  

 

5.6.2.1 O concreto, com fck ≥ 15 MPa, deve ter espessura igual a do piso existente, não 
devendo, no entanto, ser inferior a 5,0cm, e deve ser aplicado sobre lastro de brita 
também de 5,0cm de espessura e ter o local de aplicação devidamente 
compactado. 
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5.6.2.2 As juntas de dilatação para reposição de passeio devem ser do tipo já existente e 

ter o mesmo espaçamento do pavimento existente. Para os passeios novos as 
juntas devem ser plásticas ou de madeira, alinhadas de tal forma que a superfície 
seja dividida em painéis. 

5.6.3. PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO 

As disposições e as juntas para reposição de passeio devem ser do mesmo tipo do 
pavimento existente. Para passeios novos, quando as juntas forem inferiores a 5 mm, 
devem ser preenchidas com nata de cimento e, quando superiores, deve ser utilizada a 
mesma argamassa de assentamento. 

5.6.4. PASSEIO EM MOSAICO (PEDRA PORTUGUESA) 

5.6.4.1 As peças devem ser assentadas sobre lastro de cimento/areia, mistura seca, 
traço 1:5 em volume e de 5,0cm de espessura, comprimidas por percursão 
através de martelo de calceteiro. Quando necessário, para melhorar as condições 
de suporte do solo, deve ser executado lastro de brita. O rejuntamento deve 
consistir no espalhamento de uma camada de mistura seca de cimento e areia, 
traço 1:3 em volume, sobre peças assentadas, para o preenchimento dos vazios. 
A lavagem da superfície deve ser feita com ácido muriático. 

5.6.4.2 As cores e os desenhos para reposição de passeio devem seguir o padrão do 
pavimento existente. Quando consistir de desenho ou figura de geometria 
complexa ou único devem ser tiradas fotos de toda a área afetada que devem ser 
usadas de guia na recomposição. 

NOTA: Caso a calçada tenha algum outro tipo de revestimento, a calçada tem que ser 
restaurada com o mesmo tipo de revestimento existente ou similar, seguindo as 
instruções do tipo de revestimento para sua correta instalação.  

5.6.5. GUIAS 

As peças devem ser assentadas obedecendo-se ao alinhamento, perfil e dimensões pré-
existentes ou de projeto, sobre lastro de concreto com 5,0cm de espessura e 
rejuntamento com argamassas de cimento e areia, traço 1:3 em volume. 

5.6.6. SARJETA 

5.6.6.1 As sarjetas de concreto devem ser executadas obedecendo-se ao alinhamento, 
declividade, perfil, dimensões e juntas de dilatação pré-existentes ou de projeto. 

5.6.6.2 Quando necessário, para melhorar as condições de suporte do solo, deve ser 
executado lastro de brita. 

 

5.6.7. RECOMPOSIÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS COM ASFALTO:  

Para restauração de vias pavimentadas deve-se utilizar revestimento de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de acordo com os itens a seguir: 

a) Para este tipo de pavimentação deve ser seguido o disposto nas Normas 
Brasileiras (ABNT), Especificação de Serviço DNIT- ES 318, de responsabilidade do 
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DNIT, regulamentos dos órgãos competentes locais (DER, DEINFRA, Prefeituras, 
etc) e/ou Concessionárias de Serviço Público; 
 
b) A compactação das camadas será mecânica obtida com equipamento 
compatível com as dimensões de escavação e tipo de material empregado no 
reparo;  
 
c) IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE: Antes da aplicação desta imprimação, 
a base deverá ser varrida, a fim de eliminar todo o material solto. A finalidade do 
“prime” é modificar as características da superfície da base, impermeabilizando-a e 
proporcionando boa aderência.  

  

d) IMPRIMAÇÃO LIGANTE: Esta camada consiste na aplicação de material 
betuminoso com emulsão asfáltica, sobre a superfície de base ou de um pavimento 
já preparado, antes da aplicação do revestimento betuminoso, objetivando promover 
a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.  

 

e) A reposição do pavimento asfalto CBUQ deverá ter espessura mínima de 
5cm, no entanto poderá ser maior de modo a acompanhar a espessura original da 
pavimentação retirada a fim de obedecer às exigências dos órgãos locais 
competentes;  

 
f) A camada de rolamento de concreto betuminoso usinado a quente será 
preparada em usina tipo gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo com as 
normas vigentes.  
 
g) A restauração do pavimento deverá recobrir as bordas da vala em, no mínimo  
5 cm de cada lado, com a finalidade de impedir a entrada de água pela fresta 
formada entre os pavimentos antigo e novo e, após concluído, deverá estar 
perfeitamente conformado ao greide e seção transversal do pavimento existente, 
apresentando perfeito aspecto de continuidade; e, 

 

h) Em alguns casos, por motivo de exigências dos órgãos públicos locais, 
poderá haver necessidade de fresagem e pavimentação, com largura superior à da 
vala. 
 

5.6.8. RECOMPOSIÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS COM CONCRETO.  
 
5.6.8.1. DRENAGEM SUPERFICIAL.  

De forma geral a drenagem superficial da pista deve evitar o escoamento de águas 
pluviais sobre a vala e, sempre que possível, deve ser prevista sua descarga lateral.   

O sistema de drenagem de uma pista em encosta é normalmente do tipo espinha de 
peixe com calhas transversais, devidamente espaçadas, com caimento da vala para as 
extremidades da pista, onde se interligam com as canaletas longitudinais. 
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5.6.8.2. FORMA DE REPAROS.  

A forma de reparo deve ser retangular. Somente nos casos em que as juntas do 
pavimento existente não estiverem formando ângulos retos, serão admitidos reparos com 
formatos poligonais. Neste último caso os ângulos internos do reparo não deverão ser 
menores de que 45º.  

  

5.6.8.3. REMOÇÃO DO PAVIMENTO DANIFICADO.  

MARCAÇÃO - Antes da remoção do trecho danificado do pavimento deverá ser marcado 
sobre ele o contorno do reparo;  

CORTE - Corte ao longo do contorno pode ser efetuado com o auxílio de perfuratrizes ou 
talhadeiras pneumáticas; a face resultante deve se apresentar ligeiramente rugosa, porém 
aproximadamente vertical. 

 
5.6.8.4. PREPARO DA BASE 

O pavimento de concreto deverá se assentar sobre uma base, executada com o material 
e na espessura definida no projeto, que não deverá apresentar expansibilidade nem ser 
instável, assegurando ao pavimento um suporte uniforme ao longo do tempo.  
 

Antes da execução das reparações deverão ser verificadas e, quando necessário, 
melhoradas as condições de estabilidade da base. 

 
5.6.8.5.  ESPESSURA DOS REPAROS.  

A espessura dos reparos deverá ser 20% superior à maior espessura da placa, 
constatada no local, isto é, sendo "h" essa espessura o reparo terá espessura igual a 
1,2h. Após realização do reparo, não deverá ocorrer formação de degrau ou ressalto na 
via reparada. 

   

5.6.8.6. PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO.  

a) Antes da concretagem, deve-se verificar se a face do pavimento antigo se 
acha limpa e se não apresenta fragmentos de concreto solto; deve também ser 
ligeiramente umedecida;  

 

b) O concreto deve ser dosado racionalmente e de forma a proporcionar 
resistência inicial elevada; não deverá ser permitido tráfego antes de 7 (sete) diasdo 
seu lançamento; 

 

c) O preparo, o lançamento e a cura do concreto deverão ser feitos de acordo 
com a instrução própria para execução de pavimentos de concreto; e 

 

d) Antes de ser lançado o concreto, deve-se umedecer ligeiramente o leito, e as 
faces do pavimento antigo que, além disso, deverão ser pintadas com pasta de 
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cimento ou argamassa de cimento e areia 1:1, no sentido de ser assegurada a maior 
ligação possível entre o concreto novo e o antigo. 

 

5.6.8.7. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DE VEDAÇÃO DE JUNTAS. 
 

a) Deverá ser substituído todo o material de vedação de juntas que se 
apresentar quebradiço ou não aderente; 

 

b) Antes da aplicação de novo material será procedida a rigorosa limpeza da 
junta, removendo do seu interior todo material deteriorado, solto ou estranho, assim 
como resíduos de antigo material de vedação;  

 

c) A limpeza será feita com a utilização de escova de fios de aço, jato de areia, 
jato de água, ferramentas de ponta em cinzel e outras adequadas, aplicando-se jato 
de ar comprimido, imediatamente antes da aplicação da pintura ligante; e 

 

d) A aplicação da pintura ligante e do material de vedação será feita de acordo 
com as instruções especificas do produto.  
 

5.6.8.8. VEDAÇÃO DE FISSURAS.  

As operações de limpeza e enchimento são idênticas às indicadas para juntas.  

Fissuras de largura demasiado reduzida para permitir aplicação do material de vedação, 
devem ter a sua parte superior alargada praticando-se, por meio de aparelho adequado, 
uma ranhura de cerca de 2,5 cm de profundidade e 1 cm de largura.  

 
5.6.8.9. REPARAÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS.  

Para reparação de placas danificadas serão considerados os quatro (4) tipos de reparos 
seguintes, conforme as dimensões da área a ser reparada, fixada pela Fiscalização da 
CONTRATANTE:  

 
a) CONSERTO EM TODA A LARGURA DO PAVIMENTO - Deve-se proceder 
por etapas, atacando uma faixa por vez. Recai-se, portanto no item  b, a seguir.  
 
b) CONSERTO EM TODA A LARGURA DE UMA FAIXA - A faixa a ser reparada 
não deve ter largura inferior a 20 cm. No caso onde a faixa a ser reparada incluir 
uma junta do pavimento na reparação, deverá ser feita uma junta análoga à 
existente e na mesma posição.  
 

c) CONSERTO AO LONGO DAS JUNTAS TRANSVERSAIS OU 
LONGITUDINAIS OU BORDOS EXTERNOS DA PLACA - As áreas a reparar 
contíguas às juntas longitudinais ou transversais ou bordos externos da placa não 
devem ter dimensões inferiores a 1,20 m. Se o reforço tiver que ser feito de ambos 
os lados de uma junta, a dimensão mínima de 1,20 m deverá ser satisfeita para 
ambos os lados da junta.  
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d) CONSERTO EM ÁREA INTERNA DA PLACA - O contorno do reparo deve 
distar no mínimo de 60 cm, de juntas transversais ou longitudinais ou bordos 
externos de placa.  

 
5.7. URBANIZAÇÃO 

 
5.7.1. Os serviços de urbanização devem ser executados conforme projeto e/ou 

determinação da CONTRATANTE. 

 

5.7.2. A camada vegetal retirada e separada durante a abertura de pista deve ser usada 

preferencialmente na recomposição final. 

 

5.7.3. Em locais onde deverá ser feito replantio de grama, estes deverão ser em placas, 

semeadura manual, plantio por mudas e também hidro-semeadura (principalmente 

em regiões junto ao acostamento das rodovias/estradas), e isentas de vegetação 

parasitária. 

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

 

6.1. CONTROLE DE QUALIDADE 

Todo serviço de recomposição de pavimentação deve ser inspecionado pelo 
CONTRATADO, e ao fim deve ser emitido relatório de recomposição pelo Controle de 
Qualidade do mesmo, devendo conter no mínimo as seguintes informações: 

a) Autorização de Serviço; 
b) Data de emissão do relatório; 
c) Localização; 
d) Dimensões da recomposição; 
e) Tipos de pavimentos; e 
f) Foto/Croqui do trecho recomposto. 

 
6.2. LIBERAÇÃO FINAL 

Após a conclusão da totalidade dos serviços, caberá ao CONTRATADO, solicitar 
vistoria final da Prefeitura ou órgão competente, quanto à execução dos serviços 
realizados.  Em havendo qualquer solicitação adicional quanto a qualidade dos serviços 
executados, caberá ao CONTRATADO o atendimento integral destas solicitações até 
que seja obtido o Laudo de Vistoria Final da obra em questão. Dentro desse contexto, 
caberá ao CONTRATADO a realização dos serviços que se façam necessários, 
independentemente do número de vezes, sem qualquer pagamento adicional por parte 
da CONTRATANTE. 
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, para a 
execução dos serviços de transporte, manuseio e distribuição de tubos aço carbono, 
polietileno (PE) e poliamida (PA), durante a construção e montagem da Rede de 
Distribuição de Gás Natural da Paraíba. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. ACESSÓRIO - Qualquer elemento utilizado para fazer a junção ou conexão de cintas, 
cabos de aço ou corrente a uma determinada carga ou qualquer dispositivo a serem 
afixados em equipamento ou carga, para interligação de cintas, cabos de aço ou correntes. 
 
2.2. AÇO CARBONO (AC) – Material metálico utilizado na Construção de um dos tipos de 
tubulação empregada na condução de gás natural. 
 
2.3. ÁREA DE DOMÍNIO - Área de terreno, de dimensões definidas, destinadas à 
instalação de linhas, complementos, leitos de anodos, estações de bombeamento, válvula 
de bloqueio e demais instalações. 

 
2.4. ATIVIDADE ESPECIAL DE IÇAMENTO - É caracterizada pela falta de processos 

plenamente definidos e não plenamente coberta pela APR (Análise Preliminar de Risco) da 
CONTRATADA. Inclui-se o içamento de cargas pesadas e içamento de pessoas. 
 
2.5. CABOS DE AÇO - Segmento de fios de aço trançados ou enrolados em feixe, com 
resistência suficiente para ser aplicado em processos de içamento e amarração de cargas. 
 
2.6. CARGA DE TRABALHO SEGURO (SWL / CMT) - Massa máxima em que um 
equipamento ou acessório é autorizado a suportar em serviços de elevação de carga em 
geral. 
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2.7. CARGA PESADA - A carga a ser içada é caracterizada como carga pesada quando 
sua massa for igual ou superior a 7.000 kg. 
2.8. CERTIFICADO DE QUALIDADE DE MATERIAL - É o registro dos resultados de 
ensaios, testes e exames, exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material. 
 
2.9. CINTAS SINTÉTICAS - Segmento de fios sintéticos dispostos de forma paralela, 
formando um elemento chato, tendo em suas extremidades alças para serem afixadas em 
elementos de içamento. 
 
2.10. COMPONENTES - (de tubulação): Quaisquer elementos mecânicos pertencentes ao 
sistema de tubulação, tais como: válvulas, flanges, conexões, derivações tubulares, 
parafusos, porcas e juntas. Os tubos também são considerados componentes. 
 
2.11. CORRENTES - Segmento metálico em forma elíptica formando elos soldados e 
entrelaçados, utilizados para fixação e içamento de cargas. 
 
2.12. EQUIPAMENTO DE GUINDAR - Equipamento hidráulico, mecânico, térmico, a vapor, 
elétrico ou pneumático, dimensionados para suportar determinadas cargas a uma 
determinada distância, providos de ganchos ou não, diretamente ligados a lanças, cabos 
ou sistema de roldanas. 
 
2.13. EQUIPAMENTO DE GUINDAR AUTO PROPELIDO - Equipamento com sistema 
próprio de locomoção, composto por sistema de rodízios, trilhos, esteiras, ou sobre 
caminhões. 
 
2.14. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de uma 
rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo. 
 
2.15. FAIXA DE SERVIDÃO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de 
uma rede de distribuição, de propriedade de terceiros, legalmente destinada à instalação, 
operação e manutenção do mesmo. 
 
2.16. IÇAMENTO - Caracteriza-se como içamento a atividade de levantamento ou 
rebaixamento de peças, equipamentos, máquinas, materiais ou cargas em geral, por 
intermédio de equipamentos multiplicadores de força. 
 
2.17. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - É a inspeção realizada no Canteiro de Obras, 
segundo amostragem pré-estabelecida, onde são verificadas apenas as características 
principais dos diversos materiais de tubulação. 
 
2.18. LOTE - (para amostragem): número total de peças idênticas entregues numa mesma 
data e proveniente de um mesmo fabricante. 
 
2.19. MATERIAIS - São todos os compostos adquiridos, ou recebidos em devolução de 
sobras de projetos, ou recuperados e disponibilizados para uso comum, principalmente para 
aplicação em projetos ou manutenções de redes, ramais ou ligação de clientes. 
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2.20. PESSOA HABILITADA - Pessoa que tenha habilidade, treinamento apropriado, 
conhecimento e experiência para supervisionar ou encarregar-se do procedimento a ser 
executado de maneira apropriada e segura, conforme designação do Engenheiro. 
 
2.21. POLIAMIDA (PA) - Material plástico utilizado na fabricação de um dos tipos de 
tubulação empregada na condução de gás natural. 
 
2.22. POLIETILENO (PE) – Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação 
empregada na condução de gás natural. 
 
2.23. PROCEDIMENTO DA EXECUTANTE (CONTRATADA) - É o documento emitido pela 
firma executante (CONTRATADA) dos serviços que define os parâmetros e as condições 
de execução de determinado serviço de construção, pré-montagem ou montagem. 
 
2.24. RESPONSÁVEL TÉCNICO - Pessoa responsável pelas atividades realizadas em 
campo; este deve atuar sob a supervisão do engenheiro responsável ou em seu nome 
quando assim decidido. 
 
2.25. SAPATILHA - Acessório metálico utilizado no laço do cabo de aço para que não haja 
deformação excessiva ou dobra severa no cabo. 
 
2.26. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – Subsistema de sinalização viária em que se utilizam 
linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados sobre o pavimento das vias. Tem como 
função organizar o fluxo de veículos e pedestre se complementar a sinalização vertical. 
 
2.27. SINALIZAÇÃO NOTURNA - Sinalização composta por objetos luminosos, tais como 
placas, lâmpadas, etc., que alertem terceiros sobre a realização do serviço. 
 
2.28. SINALIZAÇÃO VERTICAL - Subsistema de sinalização viária através de placas, onde 
o meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 
suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, 
eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas.  
 
É dividida em três grupos: 

a) SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO – Tem por finalidade informar aos 
usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. Sua implantação é 
de competência dos órgãos oficiais, municipais, estaduais ou federais; 
 
b) SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA – Tem por finalidade alertar aos usuários 
da via para as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas 
mensagens possuem caráter de recomendação; e 
 
c) SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO - Tem por finalidade identificar as vias, 
destinos e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos podendo 
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também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem um 
caráter meramente informativo ou educativo, não constituindo imposição. 

 
2.29. TROLLEY - Dispositivo de movimentação de carga composto de carro, com ou sem 
roldanas, e alça de acoplamento de dispositivo de içamento ou suporte de carga. 
 
2.30. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 

 
2.31. VIA RURAL – Estradas e Rodovias em áreas com menor ocupação humana. 

 

2.32. VIA URBANA - Ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação 
pública, situada em área urbana, caracterizada principalmente por possuir imóveis 
edificados ao longo de sua extensão. 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  

 
3.1.1. da API  - American Petroleum Institute 
 
API SPEC 5L – Specification for Line Pipe 
 
3.1.2. da PETROBRÁS  

N-2238 - Reparo de revestimento anticorrosivo externo de tubos 
 

3.1.3. da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 

NBR – 8.400 - Cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de cargas – 
Procedimento; 

NBR – 9.974 - Talhas de cabo com acionamento motorizado (Norma cancelada, porém sem 
substituta); 

NBR – 10.401 - Talhas de corrente com acionamento manual (Norma cancelada, porém 
sem substituta); 

NBR – 10.852 - Guindaste de roda com pneus - Terminologia (Norma cancelada, porém 
sem substituta); 

NBR – 10.981 - Talhas de corrente com acionamento motorizado – Especificação; 

NBR – 11.095 - Talhas de corrente com acionamento motorizado - Ensaios - Método de 
ensaio; 
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NBR – 11.393 - Critérios de utilização de talhas de corrente com acionamento manual – 
Procedimento; 

NBR – 11.436 - Sinalização manual para movimentação de carga por meio de equipamento 
mecânico de elevação – Procedimento; 

NBR - 11.900 - Terminal para cabos de aço - Parte 1: Sapatilho; 

NBR - 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível;  

NBR – 13.129 - Cálculo da carga do vento em guindaste - Procedimento (Norma cancelada, 
porém sem substituta); 

NBR - 13.545 - Movimentação de carga – Manilhas; 

NBR - 14.461 - Sistema 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); 

NBR – 14.768 - Guindastes - Guindaste articulado hidráulico – Requisitos; 

NBR – 15.280-1 - Dutos terrestres - Parte 1: Projeto; 

NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem; 

NBR – 15.516-1 - Corrente de elos curtos para elevação de cargas — Lingas de correntes 
- Parte 1: Grau 8 — Requisitos e métodos de ensaio; 

NBR – 15.516-2 - Corrente de elos curtos para elevação de cargas — Lingas de correntes 
- Parte 2: Utilização, manutenção e inspeção; 

NBR – 15.637-1 - Cintas têxteis para elevação de cargas - Parte 1: Cintas planas 
manufaturadas, com fitas tecidas com fios sintéticos de alta tenacidade formados por 
multifilamentos; 

NBR – 15.637-2 - Cintas têxteis para elevação de cargas - Parte 2: Cintas tubulares 
manufaturadas, com fitas tecidas com fios sintéticos de alta tenacidade formados por 
multifilamentos; 

NBR – ISO 16.486 – 6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 
combustíveis – Sistema de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 
e união mecânica Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e instalação. 

NBR ISO - 2.408 - Cabos de aço para uso geral - Requisitos mínimos; 

NBR ISO - 4.309 - Equipamentos de movimentação de carga - Cabos de aço - Cuidados, 
manutenção, instalação, inspeção e descarte; e, 

NBR ISO - 16.798 - Anel de carga Grau 8 para uso em lingas. 

 
3.1.4. da CONTRATANTE   

Anexo Q4 – Memorial Descritivo; 
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Anexo Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; 

 

3.1.5. da ASME – American Society of Mechanical Engineers 

B 31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems.  

 
3.1.6. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

Todas as Normas Regulamentadoras e em especial: 

NR 6 - Norma Regulamentadora 6 -  Equipamento de Proteção Individual. 

 
3.2  As instruções descritas nesta especificação complementam as determinações 
contidas nas normas relacionadas neste item. No caso da ocorrência de conflitos entre as 
informações contidas nesta especificação e nas normas e especificações citadas 
prevalecerão as instruções registradas neste documento. 
 

4. REQUISITOS GERAIS  

4.1.  REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 
 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA atender aos seguintes 

requisitos gerais/específicos:  
 

4.1.1.  Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços.  

4.1.2.   Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento na área 

de Segurança e Meio Ambiente.  

4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 

relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 

medidas de contenção e ações corretivas.  

4.1.4. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme 

Especificação Técnica relativa a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e 

Ramais”. Quando os serviços interferirem com a via de tráfego de veículos deve ser 

utilizada sinalização noturna 

4.1.5. Todos os funcionários em trabalho permanente próximo à área de tráfego de 

veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Opcionalmente 
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pessoal em trânsito, supervisores, visitantes e Fiscalização, podem utilizar colete refletivo 

tipo “X”.  

4.1.6. Durante os serviços os funcionários devem estar munidos dos EPIs necessários, 

aplicáveis, conforme o Anexo Q12 e NR-6.  

4.1.7. Devem manter-se nas frentes de trabalho pessoal treinado, dispondo de meios 

rápidos e eficazes de comunicação e transporte em caso de emergências.  

4.1.8. Todos os equipamentos automotivos de grande porte devem ser equipados com 

alerta sonoro automático de ré e submetidos à vistoria pela Fiscalização da 

CONTRATANTE.   

4.1.9. Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, equipamentos e 
materiais utilizados. Logo após o almoço, recolher os restos de materiais plásticos ou de 
alumínio das marmitas, de modo a evitar a contaminação de mananciais de água, solo e/ou 
contato com animais da região. 

 

4.2. DEMAIS REQUISITOS 

4.2.1. Devem ser mantidos nos locais de armazenamento e nos de distribuição de tubos ao 
longo da faixa, pessoal e equipamentos adequados ao manuseio dos tubos, bem como à 
manutenção, segurança e limpeza permanente da área. 

4.2.2. Os tubos serão retirados dos depósitos de estocagem para as frentes de serviço 
somente após a inspeção de recebimento e liberação do Controle da Qualidade. 

4.2.3. Os tubos devem ser distribuídos ao longo da faixa, de maneira a não interferir no uso 
normal dos terrenos atravessados.  

4.2.4. Os tubos devem ser distribuídos, conforme planilha de distribuição baseada em 
projeto, contendo no mínimo os seguintes dados: material, diâmetro, espessura, 
revestimento anticorrosivo, isolamento, curvatura, revestimento de concreto (se aplicável) 
e número do tubo (conforme sequência de montagem).  

4.2.5. Caso seja adotada numeração sequencial do tubo para montagem, para garantir a 
rastreabilidade do tubo, deve haver uma correlação com o número da corrida do tubo/ 
fabricante.  

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

5.1. PESSOAL   

Os seguintes profissionais deverão ser mobilizados para a execução das atividades 
descritas nesta especificação:  

a) Encarregado da frente;  
b) Operador de Munck habilitado;  
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c) Inspetor de N1 dutos certificado;   
d) Motorista habilitado;  
e) Ajudantes; e 
f) Técnico de segurança. 

 
 

5.2. EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS   

Os seguintes equipamentos e instrumentos deverão ser empregados na execução das 
atividades descritas nesta especificação técnica:  

a) Cones e faixa de sinalização;  
b) Guindaste, guincho ou similar;   
c) Caminhão Munck ou similar;   
d) Carreta; 
e) Trena;   
f) Goniômetro e Gabaritos;   
g) Cabos de aço com resistência comprovada;  
h) Patolas de aço para içamento pelas extremidades do tubo;  
i) Manilhas de ligação de acessórios;  
j) Anéis de carga (olhais ou anelões);  
k) Cintas de poliéster-PES, Poliamida-PA ou Polipropileno-PP, com resistência 

comprovada e fita de identificação;  
l) Cordas para guia permitindo comprimento livre mínimo de 4,5 m;  
m) Cordas presas às patolas ou soltas no caso de guia nas extremidades para içamento 

com Cintas de poliéster-PES, Poliamida-PA ou Polipropileno-PP, com resistência 
comprovada e fita de identificação;  

n) Ganchos de sustentação dos tubos, providos de trava de segurança em perfeito 
estado;  

o) Presilhas para fixação das pilhas de tubos;  
p) Cunhas de madeira para fixação lateral dos tubos;  
q) Pranchas de madeira;  
r) Calços de madeira; e  
s) Cintas providas de catracas para amarração da carga.  

 
 
5.3. TRANSPORTE  
 
5.3.1. O transporte de tubos deve ser realizado de acordo com as disposições das 
autoridades responsáveis pelo trânsito na região atravessada.  As ruas, rodovias federais, 
estaduais e municipais, ou estradas particulares não devem ser obstruídas durante o 
transporte e este deve ser feito de forma a não constituir perigo para o trânsito de veículos.  
 
5.3.2. No transporte de tubos, as cargas devem ser dispostas de modo a permitir 
amarração firme e a não danificar o tubo ou seu revestimento. Antes de desamarrar a pilha 
para efetuar a descarga, deve ser feita uma inspeção visual, a fim de verificar se os tubos 
estão convenientemente apoiados, sem risco de rolamento. 
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5.3.3. Em hipótese alguma, o comprimento individual dos tubos poderá exceder ao 
comprimento total do veículo utilizado para o seu transporte. 
 
 
5.4. TRANSPORTE de TUBOS DE AÇO CARBONO - REVESTIDOS     
 
5.4.1. Os tubos serão transportados em carretas adequadas, sendo que os mesmos 
deverão ser acondicionados sobre apoios revestidos de feltro, borracha ou similar, colocado 
nas duas extremidades e no centro dos tubos, em todas as camadas de modo a evitar ao 
máximo, danos ao revestimento do tubo. O empilhamento máximo será de até 5 camadas. 
 

Nota: Os veículos destinados ao transporte de tubos devem possuir malhal (dispositivo em 
aço que impede a movimentação dos tubos na direção da cabine ou final da carroceria) 
com resistência comprovada.  

 
5.4.2. Somente uma camada de tubo deverá ser permitida acima das pranchas 
laterais da carroceria.   
 
5.4.3. A carga de tubos deve ser fixada com cintas de amarração de nylon ou similar 
que não danifique o revestimento. A amarração e fixação de carga, devem ser de uma 
proporção de força que impeça a movimentação dos tubos durante o seu trajeto ou em caso 
de incidentes. As cintas de amarração deverão ser providas de catraca com resistência 
mínima de 5000 kg cada na tipologia de amarração (forma em U).  
 
5.4.4. No caso em que o carregamento não ultrapassar a prancha lateral da 
carroceria, a fita para a amarração da carga deverá passar pelo espaço inferior da prancha 
lateral da carroceria.  
 
5.4.5. Antes de desamarrar a pilha de tubos para descarga, deve ser realizada 
inspeção visual, com o objetivo de verificar se os dutos estão apoiados de modo correto, 
sem risco de rolamento.  
 
5.4.6. O caminhão Munck ou similar deverá ter cumprimento superior aos tubos a 
serem transportados de no mínimo 1 metro para que os mesmos fiquem compreendidos 
entre os malhais (dispositivo em aço que impede a movimentação dos tubos na direção da 
cabine ou final da carroceria) com resistência comprovada.  
 
 
5.5. TRANSPORTE de TUBOS DE POLIETILENO (PE) ou POLIAMIDA (PA) 
  
5.5.1. Os veículos que transportam tubos de PE e/ou PA devem estar livres de objetos 
que possam danificar as peças.  
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5.5.2. Durante o transporte, os tubos fornecidos em barras devem ser acondicionados 
em quadros de madeira, para que não haja flexão excessiva das barras. O espaçamento 
entre os quadros e as quantidades de camadas de tubos a serem transportados por 
embalagem deve estar de acordo com a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Espaçamento entre os quadros de madeira e o número máximo de 
camadas por embalagem dos tubos em barra. 

Diâmetro externo 
nominal 

DE 

Número máximo de 
camadas por 
embalagem 

Espaçamento entre os 
quadros de madeira 

(m) 

125 12 1,20 

160 8 1,20 

180 8 1,50 

200 8 1,50 

225 8 1,50 

250 8 1,50 

280 8 1,50 

315 8 1,50 

 

5.5.2.1. Caso haja empilhamentos das embalagens de tubos em barra, devem-se tomar 
cuidados para que os contatos entre as embalagens inferior e superior se deem através 
dos quadros de madeira, conforme Figura 1.  

 

Figura 1 - Disposição durante o transporte dos tubos fornecidos em barras. 

 

5.5.3. As bobinas, ao serem transportadas, podem ser colocadas tanto na vertical 
quanto na horizontal. A Figura 2 apresenta um exemplo de transporte de bobina na posição 
vertical.  
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Figura 2 - Disposição durante o transporte dos tubos fornecidos em bobinas. 

 
5.5.4. Não se deve colocar nenhum material no topo das pilhas de tubos durante o 
transporte e estocagem destes.  
 
5.5.5. A altura da pilha de bobinas deve ser tal que a bobina possa ser manuseada 
de forma segura.   
 
5.5.6. Não se devem utilizar correntes de ferro ou cabos de aço para prender os tubos 
durante o transporte. Somente devem ser utilizadas redes de malha larga ou materiais que 
não danifiquem as peças.  
 
5.5.7. Os tubos de PE e/ou PA recebidos em bobinas e transportados para o campo 
em carretas adequadas, devem ser manuseados de modo a evitar ao máximo danos nos 
tubos.  
 
5.5.8. O lastro do caminhão de transporte, quando de aço, deve ser protegido com 
madeiras para evitar o contato direto dos tubos com o aço, tanto no fundo da caçamba 
quanto na lateral.  
 
5.6. MANUSEIO DE TUBOS 
 
5.6.1. Para o manuseio dos tubos durante carregamento ou descarregamento, devem 
ser usadas cintas em excelente estado de conservação, com capacidade de carga 
compatível com carga içada e de largura apropriada com ancoragem em dois pontos no 
tubo e ganchos especiais (patolas) para evitar danos nos tubos. Estes ganchos devem ser 
revestidos de material mais macio que o material do tubo, sendo os ganchos projetados 
para conformar-se à curvatura interna dos tubos, devendo também apoiar um mínimo de 
1/8 da circunferência do tubo.  
 
5.6.2. Os tubos revestidos devem ser manuseados com a utilização de faixas alça- 
tubos ou com cabos de aço equipados com patolas ou gancho com ponta revestida nas 
extremidades. O ângulo máximo admitido entre as lingas é de 120°, de acordo com as 
referências normativas e Figura 3.  
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Figura 3 – Elementos de elevação de carga e ângulo 

Nota: Em nenhuma circunstância é permitido rolar ou arrastar os tubos. 

5.6.3.  Os tubos devem ser distribuídos, após a aprovação da planilha de distribuição 
com base no projeto executivo conforme. Esta planilha deve ser de total confiabilidade, para 

permitir a perfeita rastreabilidade dos tubos e a totalização do comprimento real do duto ao 
final da montagem.  
 
5.6.4. Com a finalidade de guiar os tubos durante sua movimentação, cordas devem 
ser fixadas nas suas extremidades, de modo a evitar golpes inesperados e movimentos 
bruscos.  
 
5.6.5. Para o descarregamento de feixes de tubos (tubos de pequeno diâmetro), 
devem ser utilizadas cintas de nylon. As cintas devem se ajustar ao feixe, de modo a impedir 
movimentos relativos entre os tubos.  
 
5.6.6. Durante a movimentação dos tubos de aço, especial cuidado deve ser tomado 
com as suas extremidades biseladas. O aro protetor do bisel, quando existir, não deve ser 
retirado, devendo permanecer instalado até a utilização do tubo durante a montagem.  
 
5.6.7. Os tubos devem ser distribuídos antes da abertura da vala. Nos trechos em que 
for necessário o emprego de explosivos para a abertura da vala, a distribuição de tubos só 
deve ser executada após a sua escavação.  
 
5.6.8. Em rampas íngremes (com inclinação longitudinal igual ou superior a 20º), deve 
ser executada uma ancoragem provisória dos tubos distribuídos na faixa para evitar o seu 
deslizamento ou rolamento.  
 
5.6.9. Quando o terreno apresentar dificuldades para o desfile dos tubos estes serão 
estocados fora da rota, em terreno plano, apoiados em sacos de areia ou solo selecionado, 
com um empilhamento máximo de 3 camadas (tubos não concretados) e 2 camadas (tubos 
concretados). O transporte dos mesmos será realizado por side-boom ou outro 
equipamento apropriado. 
 
5.6.10. Os tubos, quando distribuídos ao longo da faixa, devem ser apoiados com 
cuidado, de forma a impedir a ocorrência de danos ao bisel e ao revestimento anticorrosivo 
se forem de aço e danos ao próprio tubo, se forem de PE ou PA. Os tubos devem ser 
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apoiados sobre sacos com material selecionado, isento de pedras e raízes, e devem ficar 
no mínimo a 30 cm do solo.  
 
5.6.11. Todas as áreas do tubo revestido que entrarem em contato com os acessórios 
de movimentação devem ser inspecionadas e se necessário, reparadas.  

Nota: Atenção especial deve ser dada à movimentação, posicionamento e levantamento 
de tubos depois de curvados devido à possibilidade de movimentos inesperados 
provocados pela mudança em seu centro de gravidade.  

 
5.7. CARREGAMENTO DE TUBOS  

As cintas sintéticas ou cabos de aço utilizados para o içamento de tubos devem atender os 
requisitos mínimos abaixo:  

a) Possuir anel de carga na extremidade interligada ao gancho ou moitão do 
equipamento, com a capacidade e identificação; 

b) Possuir patolas de interligação ao tubo com resistência comprovada e com gravação 
na peça da carga SWL, fabricante e data de fabricação; 

c) A interligação de cintas sintéticas ou cabos na patola de içamento deve ser realizada 
por intermédio de manilha com resistência mínima igual ou superior a cinta ou cabo 
individualmente (para cada perna);  

d) Devem estar em excelente estado de conservação e isentas de cortes ou rasgos que 
possam comprometer a segurança da operação; e, 

 
e) Possuir fator de carga comprovada em função da carga a ser içada de acordo com a 
Tabela 2. 

 Tabela 2 – Fatores de Carga 
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5.7.1. TUBOS DE AÇO CARBONO  

A movimentação dos tubos revestidos (12m de comprimento aproximadamente) poderá ser 
feita de acordo com o método abaixo: 

O carregamento de tubos será realizado com equipamentos adequados, utilizando-se 
cabos de aço dotados de ganchos especiais (patolas) nas extremidades ou faixas 
adequadas. As patolas serão de aço e protegidas com borrachas ou outro material macio 
para não danificar as extremidades do bisel e dimensionadas para garantir o apoio mínimo 
de 1/8 da circunferência dos tubos.  

Como alternativa poderão ser colocadas duas cintas de lona ou nylon com 80mm de largura 
(no mínimo) em substituição às patolas, pegando na área revestida dos tubos. 

 
5.7.2. TUBOS DE PE E PA  

Devem ser utilizados redes de malha larga ou materiais que não danifiquem as peças; nos 
pontos de contato das amarras com os tubos serão colocados cintas de borracha ou outro 
material macio, para evitar danos. Este material deve ser reforçado para evitar o 
rompimento e, consequentemente, danos aos tubos. 

 
5.8. DESCARREGAMENTO DOS TUBOS  
 
5.8.1. O descarregamento será feito por caminhão Munck ou similar, utilizando-se 
cabos de aço com patolas ou faixa adequada, conforme procedimento de Recebimento de 
Materiais de Tubulação.    
 
 
5.9. DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO  
 
5.9.1. Os tubos serão desfilados ao longo da diretriz ou nos locais próprios de 
armazenamento, de maneira a não interferir no uso normal dos terrenos atravessados. Em 
áreas urbanas, quando houver necessidade, o desfile será executado sobre pranchões 
transversais às valas, de modo que os dutos fiquem alinhados sobre os eixos das mesmas, 
conforme as figuras abaixo: 
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TUBOS COM REVESTIMENTO 

 

Figura 4 – Empilhamento Prismático sem Espaçamento 

 

 

Figura 5 - Empilhamento Prismático com Espaçamento 
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Figura 6 – Vista Lateral  

5.9.2. Ao longo da faixa de distribuição de tubos e nos locais de armazenamento 
devem ser mantidos pessoal e equipamentos adequados ao manuseio dos tubos, bem 
como à manutenção, segurança e limpeza permanente da área.  
 
5.9.3. Os tubos devem ser distribuídos, conforme PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO 
baseada em projeto, contendo no mínimo os seguintes dados: material, diâmetro, 
espessura, revestimento anticorrosivo, isolamento, curvatura, revestimento de concreto e 
número do tubo (conforme sequência de montagem).  
 
5.9.4. Caso seja adotada numeração sequencial do tubo para montagem, deve haver 
uma correlação com o número do fabricante.  
 
5.9.5. A primeira camada de tubos da pilha deve ser apoiada em barrotes de madeira 
com comprimento mínimo de 3 m e com seção transversal de, pelo menos, 15 cm x 15 cm.  
 
5.9.6. O armazenamento e distribuição dos tubos devem ser em locais nivelados (de 
forma que comporte o acumulo de carga), designando uma declividade longitudinal de 
cerca de 1%, de modo a evitar a estagnação de água da chuva no interior dos mesmos.  
 
5.9.7. No sistema de empilhamento prismático as camadas de tubos devem ser 
separadas por tábuas com seção de 2,5 cm x 15 cm. Os tubos das extremidades laterais 
da pilha devem ser escorados com cunhas de segurança, conforme Figura 7 - Cunha de 
Segurança, pregadas nas tábuas.  
 
5.9.8. No sistema de empilhamento prismático, o número de tábuas que separam as 
camadas de tubos deve seguir o número de barrotes de madeira, com o mesmo 
espaçamento. Cunhas de segurança móveis (conforme Figura 8 - Cunha Espaçadora) 
devem ser utilizadas entre os tubos para conter o movimento lateral.  
 
5.9.9. Quando o prazo de estocagem for maior que um ano, os barrotes, tábuas e 
cunhas devem ser tratados com conservante para madeira.  
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Figura 7 - Cunha de Segurança 

 

Figura 8 - Cunha Espaçadora 

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

6.1. INSPEÇÃO 

No momento do empilhamento e semestralmente, os seguintes itens devem ser 
inspecionados e registrados por pessoal qualificado:  

a) Número de camadas;  

b) Caimento dos tubos;  

c) Estado de conservação das cunhas;  

d) Dimensionamento e distribuição das cunhas nas pilhas;  

e) Distância entre os tubos e o solo para evitar corrosão e acúmulo de sujeira;  

f) Ocorrência de avarias devido a problemas no manuseio;  

g) Proteção do bisel ou tamponamento do tubo (quando requerido);  
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h) Condições das bases de apoio quanto ao estado de conservação, distribuição e 
posicionamento no solo;  

i) Condições dos espaçadores de camada quanto ao estado de conservação e 
alinhamento destes com as bases de apoio; 

j) Ausência de pregos ou outro tipo de material que possa provocar danos no 
revestimento do tubo;   

k) Alinhamento das camadas da pilha para evitar desmoronamento;  

l) Condições internas dos tubos;  

m) Condições do terreno; e, 

n) Identificação do tubo. 

 

7. ANEXOS  

Os anexos apresentados a seguir se constituem em diretrizes para as CONTRATADAS, 

porém os mesmos podem utilizar seus próprios modelos de relatório desde que contenham 

minimamente as informações indicadas nestas diretrizes.  
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ANEXO 1 – Registro de Recebimento de Tubos  
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  ANEXO 2 – Desfile de Tubos   

  
Cliente:  
 
LOGOMARCA DA CDL 

Título: DESFILE DE TUBOS 

Cliente: 

CDL 
Folha: 

Obra: 

CONTRATADA: Contrato: Linha / Ramal: 

Procedimento: ET... Data Inspeção: Nº Registro / Revisão 

Estaqueamento (Inicial / Final): Extensão (m): km: 

Posição Nº Ordem Nº Fabricação Diâmetro Espessura Compr. Material do Tubo Apoio Laudo 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
RNC Nº:  Comp. Total(m): 0,00 Campos não Aplicáveis: 

 
Instrumentos Utilizados:  

Trena,...     

Observações::  

Inspetor Qualificado Coordenação do Contrato: Fiscal do Contrato: 

Data:    .......... / ......... / ............. Data:               .......... / ......... / ............. Data:                    .......... / ......... / ............. 
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, para a 
apresentação do Plano de Controle de Qualidade a ser implementado nas fases de 
construção, montagem, testes, condicionamento, pré-operação e partida da Rede de 
Distribuição de Gás Natural. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. AÇÃO CORRETIVA - Ação tomada para eliminar as causas de uma não 
conformidade, de um acidente ou de um impacto ambiental, e evitar sua repetição. 
 
2.2. AÇÃO IMEDIATA - Providência tomada para tratar os efeitos da não conformidade. 
 
2.3. AÇÃO PREVENTIVA - Ação tomada para prevenir ocorrência de alguma não 
conformidade, acidente, incidente ou impacto ambiental. 

 

2.4. CONTRATANTE - Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraíba. 
 
2.5. CONTRATADA – Empresa contratada pela COMPANHIA PARAÍBANA DE GÁS para 
a execução de um determinado serviço. 
 
2.6. DESVIO - Não atendimento a um determinado requisito relacionado ao uso 
pretendido, especificado em documentação de referência. 
  
2.7. EVIDÊNCIA OBJETIVA - Dado real que apoia a existência ou a veracidade do item 
não conforme (desvio). 
 
2.8. FISCAL - Profissional da CONTRATANTE ou seu preposto, encarregado de verificar 
execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, bem como verificar o atendimento 
a todos os itens Contratuais firmados entre as partes. 
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2.9. NÃO CONFORMIDADES 

 

a) NÃO CONFORMIDADE - Desvio, ausência ou não cumprimento a uma ou mais 
características ou requisitos, os quais estejam definidos em Procedimentos, Contratos, 
Normas e/ou Requisitos Legais (referencia); 
 
b) ABRANGÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE - Localização ou extensão do desvio em 
relação à sua área de ocorrência dentro do Sistema de Gestão da Qualidade; e 
 
c) ESPECIALIDADE DA NÃO CONFORMIDADE - Definição do desvio em função da 
sua abrangência, levando-se em consideração o seu impacto no resultado da Gestão da 
Qualidade, nos Processos (atividades específicas) ou no Produto/Serviço (item fornecido 
contratualmente pela CONTRATANTE). 
 
2.9.1. CLASSIFICAÇÃO 
 
a) NÃO CONFORMIDADE “REAL” - Ocorrência de desvio que é baseada no “fato real” 
observado, a qual pode ser comprovada através da existência de uma “evidência objetiva” 
e tem como “referência” uma definição documentada; e 
 
b) NÃO CONFORMIDADE “POTENCIAL” - Ocorrência de um desvio, o qual não se 
pode basear num “fato real” observado, ou comprovado através de uma “evidência 
objetiva”, apesar de ter como “referência” uma definição documentada. 
 
2.9.2. GRAU DA NÃO CONFORMIDADE 
  
2.9.2.1. NÃO CONFORMIDADE “MAIOR”  
 a) Desvio, para o qual se observa o não cumprimento a um ou mais requisitos 
integralmente documentados (referência); e, 
  
b) A sua ocorrência pode provocar grandes danos ao sistema ou ao(s) processo(s) da 
organização, pode colocar em risco a saúde ou segurança de pessoas, pode afetar a 
qualidade final do serviço/produto, e/ou provocar impactos ambientais.  
  
2.9.2.2. NÃO CONFORMIDADE “MENOR” 
a) Desvio, para o qual se observa o cumprimento inadequado ou parcial a um ou mais 
requisitos documentados (referência);  
  
b) A sua ocorrência não provoca grandes danos ao sistema ou ao(s) processo(s) da 
organização, não coloca em risco a saúde ou segurança de pessoas, não afeta a qualidade 
final do serviço/produto, nem tão pouco acarreta impactos ambientais; e, 
  
c) A reincidência de uma Não Conformidade “Menor” ou o seu tratamento inadequado 
torna a mesma “Maior”.  
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2.9.2.3. OBSERVAÇÃO 
 a) Deve ser considerado como um “desvio pontual”, pois é facilmente tratado e deve ser 
analisado de modo a contribuir para a melhoria contínua do Sistema; e 
  
b) Não deve ser considerado como não conformidade, pois apesar de ser um fato 
observado, não pode ser comprovada através de uma evidência objetiva e/ou uma 
referência documentada.  
  

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

3.1. Para execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas as 
instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  
 
3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0115 - Fabricação E Montagem De Tubulações Metálicas; 

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; e 

N-2732 - Controle da Qualidade de Produtos (Classificação: NP-1). 

 
3.1.2. da ASME – American Society of Mechanical Engineers 

ASME B31.3 - Process Piping Guide; e, 

ASME B31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping System. 

 
3.1.3. da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 

NBR ISO - 9.000 - Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e Vocabulário; 

NBR ISO - 9.001 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; 

NBR ISO - 14.001 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso; 

NBR - 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível;  

NBR - 15.280-2 - Dutos terrestres Parte 2: Construção e montagem; 

NBR - 14.461 - Sistemas para distribuição de gás combustível em redes enterradas - Tubos 

de Polietileno PE 80 e PE 100 - Instalação em obra por método destrutivo (vala a céu 

aberto) – Requisitos;  

NBR - 14.462 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 
Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 

NBR - 14.463 - Sistema para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 
Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 
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NBR - 14.464 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 
Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda de topo; 

NBR - 14.465 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 
Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda por eletrofusão; 

NBR - 14.473 - Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100 – Reparo ou acoplamento de novo 
trecho à rede em carga, com utilização do processo de esmagamento (pinçamento); 

NBR - 16.302 - Qualificação de pessoas no processo construtivo de edificações — Perfil 
profissional do soldador e mantenedor de tubos e conexões de polietileno; e 

NBR - 14.842 – Soldagem - Critérios para a qualificação e certificação de inspetores para 
o setor de petróleo e gás, petroquímico, fertilizantes, naval e termogeração (exceto nuclear). 

 
3.1.4. da OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Services 
 
OHSAS 18.001 - Sistema de gestão e certificação da segurança e saúde ocupacionais. 
 
3.1.5. da CONTRATANTE  

Anexo D - Declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico Especializado 

Anexo Q9 – Diretriz de Qualidade; 

Anexo Q12 – Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; e   

Anexo Q13 – Especificações técnicas. 

 

3.2. As instruções descritas nesta especificação complementam as determinações contidas 
nas normas e especificações relacionadas neste item e em particular nas normas N-0464 
da Petrobras ou NBR ISO - 9.001 e 14.001 da ABNT. No caso da ocorrência de conflitos 
entre as informações contidas nesta especificação e nas normas e especificações citadas, 
prevalecerão as instruções registradas neste documento. 

 
4. REQUISITOS GERAIS  

4.1.  REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA atender aos seguintes 

requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 

dos serviços.  
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4.1.2. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido 

treinado nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido 

treinamento na área de Segurança e Meio Ambiente.  

4.1.3.  Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 

relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 

medidas de contenção e ações corretivas.  

4.1.4.  Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme 

Especificação Técnica relativa a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e 

Ramais”.  

 

4.2. DEMAIS REQUISITOS 

O Plano de Garantia da Qualidade da CONTRATADA deverá abranger no mínimo os 
seguintes requisitos básicos visando prevenir não conformidades em todos os estágios da 
implantação da Rede de Distribuição de Gás.  

 
4.2.1 Política de Qualidade  

4.2.1.1 A CONTRATADA deverá definir como irá implantar o Órgão de Garantia da 
Qualidade no Canteiro de Obras, nas diversas frentes de trabalho e em sua estrutura de 
suprimento de materiais.  

4.2.1.2 Esta Política Integrada deverá ser divulgada a todo pessoal, através dos 

treinamentos de integração, palestras e DDS – Diálogos Diários de Segurança, bem como 

por meio de cartazes, folhetos e outros meios impressos. 

4.2.1.3 Serão estabelecidos indicadores para acompanhamento e avaliação do 
atendimento aos objetivos desta política. O atendimento aos objetivos é avaliado com base 
em metas de desempenho estabelecidas para cada indicador, monitoradas mensalmente 
pelo Setor de Qualidade e Gerência da Obra.  
 

4.2.2 Organização  

4.2.2.1 No Plano de Garantia da Qualidade deverá ser claramente definida a 
responsabilidade, a autoridade e a interação de toda a equipe que administra, executa e 
verifica atividades, que influem na qualidade, com enfoque especial para os encarregados 
de:  

a) iniciar ações para prevenir ocorrência de não conformidade em documentos, 
materiais e serviços;  

b) identificar e registrar quaisquer problemas de qualidade em documentos, materiais 
e serviços;  

c) estudar, recomendar e providenciar soluções para todos os problemas de qualidade 
que forem detectados nos documentos, materiais e serviços;  
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d) verificar e certificar a implementação de soluções;  

e) acompanhar todo o processo de solução da não conformidades até que o 
documento, material ou serviço tenha condições adequadas de qualidade; 

f) estabelecer os procedimentos de gestão da qualidade, conforme normas e 
especificações aplicáveis, para gerenciamento, controle e verificação dos serviços e 
do produto final; e 

g) indicar a interface da gestão da qualidade com as demais práticas de gestão 

implementadas no empreendimento (ex: gestão da segurança e saúde ocupacional, 

do meio-ambiente, da construção e montagem). 

4.2.2.2 Para caracterizar bem a atuação da equipe de controle de qualidade no contexto da 
obra, A CONTRATADA deverá apresentar um organograma geral da obra, indicando a 
administração da obra, as áreas de engenharia, planejamento, suprimento, frentes de 
serviço de construção e montagem e frentes de condicionamento, pré-operação e partida 
das redes. No organograma deverá ficar evidenciada a completa liberdade e autoridade da 
equipe de garantia da qualidade, com relação à estrutura executiva da Obra. Para cada 
especialidade envolvida, o organograma e a descrição organizacional deverão indicar a 
equipe disponível até o nível de inspetor.  

4.2.2.3 O dimensionamento da equipe deve considerar as diversas frentes de serviço 
propostas pelA CONTRATADA, sempre em acordo com as metas do cronograma geral da 
obra e o mesmo deverá ser aprovado pela CONTRATANTE.  

4.2.2.4 A equipe de Garantia da Qualidade dA CONTRATADA deverá ser aprovada pela  
CONTRATANTE e deverá ser constituída, no mínimo, por:  

a) Coordenador de Qualidade: Engenheiro ou técnico com formação plena e 
experiência comprovada em construção, montagem, condicionamento e pré-
operação de redes de distribuição de gás natural, com experiência e vivência em 
Sistemas de Controle de Qualidade. A CONTRATANTE reserva-se o direito de 
avaliar o seu conhecimento específico através de entrevista técnica;  

b) Técnico de documentação: profissional de nível médio completo com experiência 
e vivência em Sistemas de Controle de Qualidade. A CONTRATANTE reserva-se o 
direito de avaliar o seu conhecimento específico através de entrevista técnica;  

c) Inspetores: profissional com formação técnica e experiência comprovada em 

construção, montagem, condicionamento e pré-operação de redes de distribuição de 

gás natural, certificados pelo sistema nacional de qualificação e certificação (FBTS, 

ABENDI, ABRACO, etc.). A CONTRATANTE reserva-se o direito de avaliar o seu 

conhecimento específico através de entrevista técnica, bem como, de solicitar a sua 

substituição caso julgue necessário.  

4.2.2.5 No âmbito da obra, o Coordenador da Qualidade terá, independente de outras 
responsabilidades, autoridade para: 

a) Assegurar que o Plano da Qualidade estabelecido para o Contrato seja implantado 
e mantido; e 

b) Relatar o desempenho do Sistema da Qualidade à Gerência da Obra, para análise 
crítica e como uma base para melhoria da qualidade. 
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4.2.3. Sistema de Qualidade  

4.2.3.1 A CONTRATADA deverá estabelecer e manter um sistema de qualidade 
documentado, como meio de assegurar que a documentação, os materiais e os serviços 
estejam em conformidade com as normas brasileiras e estrangeiras que normalizam a 
qualidade dos materiais e serviços e com as práticas adequadas e reconhecidas. Para tal, 
deverão ser considerados os seguintes tópicos:  

a) existência de procedimentos e instruções documentados do sistema de qualidade; e  
b) implementação efetiva destes procedimentos e instruções documentados do sistema 

de qualidade.  

4.2.3.2 Para garantir o sucesso da garantia da qualidade, o programa deverá identificar os 
materiais, produtos, serviços, sistemas, estruturas e componentes a serem cobertos pela 
Garantia de Qualidade, estabelecendo níveis apropriados de controle e verificação, 
compatíveis com sua importância.  

4.2.3.3 Deverá prever, ainda, a realização e/ou o controle de atividades e condições que 
afetem a qualidade sob condições controladas, incluindo-se condições ambientais, 
equipamentos, pré-requisitos, mão de obra qualificada, etc.. O programa deverá 
proporcionar o treinamento periódico do pessoal envolvido com as tarefas que afetam a 
qualidade. Além disso, o próprio programa deverá prever a sua revisão periódica, para 
verificação da sua real conveniência e adequabilidade, constituindo-se num documento 
sempre atual.  

 
4.2.4. Manual de Garantia de Qualidade  

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos 
trabalhos, o Manual de Garantia de Qualidade abrangendo, no mínimo, os seguintes 
tópicos:  

a) organograma;  
b) matriz de atribuições e responsabilidades;  
c) relação de todos os procedimentos de execução;  
d) relação de todos os procedimentos de aquisição de materiais;  
e) plano de aferição/calibração de aparelhos e instrumentos de medição e teste;  
f) modelos de documentação a ser utilizada na obra abrangendo relatórios de registro 

de resultados, relatórios de não conformidades, certificados de conclusão de 
construção e montagem e certificados de condicionamento e pré-operação;  

g) relação de listas de verificação;  
h) relação de procedimentos de inspeção;  
i) relação de procedimentos de ensaios e testes;  
j) relação de procedimentos para correção de não conformidades, incluindo critérios de 

avaliação/aprovação;  
k) nome e informações cadastrais da entidade ou empresa credenciada para 

qualificação de procedimentos e de trabalhadores/operadores; 
l) Plano de Inspeção e Testes (PIT); 
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m) Este Plano de Gestão da Qualidade (PGQ) é complementado pela seguinte 

documentação mínima: 
1. Elaboração de Projeto Executivo e As Built; 
2. Controle e Distribuição de Documentos e Dados; 
3. Controle de Registros; 
4. Capacitação e Treinamento de Pessoal; 
5. Suprimentos – Aquisição e Avaliação/Seleção de Fornecedores; 
6. Contratação de Serviços; 
7. Controle de Calibração de Instrumentos de Inspeção; 
8. Inspeção e Ensaios - Plano Geral; 
9. Registro e Controle de Desvios (Não-Conformidade); 
10. Auditorias Internas; 
11. Ação Corretiva e Preventiva; e 
12. Indicadores de desempenho. 

 
4.2.5 Além destes documentos citados acima, o Plano de Gestão da Qualidade é parte 
integrante das práticas de gestão implementadas na obra, administradas pelos demais 
setores ligados à Gerência da Obra, compostas de: 
 

4.2.6 Manual de Planejamento e Controle da Obra: estabelece as diretrizes para 
planejamento e programação da obra; para coordenação e controle de atividades 
executadas e a executar; para dimensionamento de recursos, materiais e equipamentos; 
para controle de avanço físico e financeiro; para acompanhamento das fases de execução 
e administração de pendências, e para demais controles pertinentes, conforme requisitos 
contratuais específicos. 
 

4.2.7 Também estabelece o fluxo de comunicação interna entre os setores da obra e a 
interface com a matriz da empresa, bem como as regras de emissão de correspondências 
com entidades externas (ex: cliente, órgãos oficiais e concessionários). 
 
4.2.8 Procedimentos Executivos/Inspeção: estabelece o conjunto de procedimentos 
executivos, que descrevem a metodologia, os recursos e as formas de verificação e registro 
de cada atividade construtiva da obra. 
 
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
5.1. Controle da Documentação de Projeto  

5.1.1 O Controle da Documentação de Projeto implica em adoção de medidas de controle 
para garantir que os requisitos de projeto estipulados e aplicáveis sejam transformados 
corretamente em especificações, desenhos, procedimentos e instruções para a execução 
no campo. Além disso, deve incluir provisões para garantir que os documentos de projeto 
tenham indicadas e especificadas as normas de qualidade a serem aplicadas.  

5.1.2 Contempla as atividades de elaboração e emissão de projetos executivos e da 
geração de documentos como construído (as built). O desenvolvimento do projeto 
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executivo, a partir do projeto básico fornececido pelo CONTRATANTE , inclui as seguintes 
etapas: 

a) Planejamento do projeto executivo; 
b) Determinação das interfaces técnicas e organizacionais; 
c) Controle dos dados de entrada de projeto e Consolidação de projeto básico. 
d) Desenvolvimento e Análise crítica de projeto executivo. 
e) Controle da saída de projeto e alterações (Aprovação). 
f) Validação de projeto. 
g) Controle da documentação. 
h) Acompanhamento da obra e Emissão de documentos como construído (as built). 

  

5.1.3 Este controle deverá está previsto no procedimento de Elaboração de Projeto 
Executivo e As Built. 
 

5.1.4 A CONTRATADA deverá elaborar todos os procedimentos necessários à execução 
dos trabalhos de acordo com:  

a) projeto,  
b) recomendações dos fabricantes e  
c) Normas relativas à Construção, Montagem, Teste, Condicionamento, Pré-Operação 

e Partida de Redes de Distribuição de Gás Natural. 

5.1.5 Estes procedimentos deverão abranger no mínimo os seguintes serviços:  

1. canteiro de obras; 
2. serviços Preliminares de Topografia e Implantação de Dutos; 
3. marcação de pista e locação da diretriz;  
4. sinalização da obra; 
5. abertura da pista ou do passeio público;  
6. abertura da vala;  
7. desmonte de rocha (quando for necessário);  
8. recebimento de tubos e Materiais de Aplicação em geral de AC e PEAD; 
9. armazenamento de tubos, conexões e acessórios de AC e PEAD;  
10. transporte, manuseio e distribuição de tubos de AC e PEAD;  
11. recebimento, Armazenamento, Tratamento e Distribuição de Consumíveis de 

Soldagem; 
12. desfile de Tubos; 
13. curvamento de tubos;  
14. qualificação de Procedimentos de Soldagem em Aço Carbono; 
15. qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem; 
16. concretagem de tubos;  
17. soldagem de tubos e Acessórios (Aço e PEAD);  
18. revestimento das juntas soldadas;  
19. reparo de Revestimento Anticorrosivo de Tubos; 
20. abaixamento de tubulação (Aço e PEAD);  
21. soldagem de interligação de tramos;  
22. jateamento e pintura;  
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23. cruzamentos e travessias;  
24. cobertura de valas;  
25. instalação da proteção catódica provisória e permanente;  
26. montagem de pontos de teste eletrolítico;  
27. limpeza, ensaio de pressão e secagem;  
28. teste hidrostático; 
29. teste pneumático; 
30. restauração e limpeza da pista;  
31. condicionamento das instalações;  
32. inertização, pré-operação e partida das redes; e 
33. Lançamento de Tubos de Condução p/ Cabos de Fibra Óptica (quando aplicável). 

5.1.6 Os procedimentos devem ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE em até 
15 (quinze) dias antes do início do respectivo trabalho.  

5.1.7 A relação de procedimentos prevista no início da obra e controlada através de “lista 
mestra de documentos”, poderá ser complementada, conforme identificação de novos 
processos/atividades. De forma geral, cada procedimento executivo irá contemplar: 

a) Pessoal empregado, conforme capacitação requerida; 

b) Equipamentos e recursos necessários; 

c) Normas técnicas/especificações/projetos de referência; 

d) Métodos de execução e critérios de controle (inspeção); 

e) Métodos de manuseio e preservação dos produtos/serviços; 

f) Requisitos especificados para qualificação do processo, equipamentos e pessoal 
(processos especiais) e indicação dos registros correspondentes. 

g) Condições ideais de trabalho, incluindo recomendações de segurança, saúde e 
meio ambiente. 

 

5.1.8 Os procedimentos serão disponibilizados nos locais de execução das atividades, de 
maneira que seus requisitos sejam conhecidos e cumpridos pelas equipes de trabalho sob 
responsabilidade do Setor de Produção.  
 
5.1.9 Em complemento, a implantação destes procedimentos será reforçada através da 
supervisão e/ou treinamentos conduzidos pelo pessoal especializado de qualidade, 
segurança e/ou meio ambiente ao longo da obra. 
 
5.2. Controle dos Documentos para Aquisição de Materiais, Equipamentos e 
Serviços  

5.2.1 Este controle implica em medidas para garantir que os requisitos estipulados em 
projeto e aplicáveis, caso a caso, estejam incluídos ou referidos nos documentos de 
aquisição de materiais, equipamentos e serviços.  

5.2.2. Os documentos de aquisição deverão conter no mínimo:  

a) definição do escopo do trabalho a ser executado pelo FORNECEDOR;  
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b) requisitos técnicos aplicáveis (normas, especificações, procedimentos, instruções 

etc.);  
c) inspeções, ensaios e testes a serem realizados;  
d) certificados a serem fornecidos;  
e) disposição quanto a eventuais inspeções ou auditorias a serem realizadas no 

FORNECEDOR, permitindo acesso à instalações e documentos;  
f) identificação dos requisitos de Garantia de Qualidade aplicáveis ao FORNECEDOR. 

Quando necessário, exigir que o FORNECEDOR e seus subcontratados possuam 
órgão de Garantia de Qualidade, atendendo os critérios estabelecidos; e 

g) identificação da documentação (registros de Garantia da Qualidade) a ser 
preparada, distribuída internamente ou enviada ao comprador.  

5.2.3 Quando julgado necessário, os Fornecedores deverão ser aprovados pela 
CONTRATANTE. 

 

5.3. Controle de Materiais, Equipamentos e Serviços Adquiridos ou contratados  

5.3.1 Devem ser adotadas medidas para assegurar que os materiais, equipamentos e 
serviços adquiridos ou contratados estão em conformidade com os documentos de 
aquisição. Estas medidas incluem, entre outras, no mínimo:  

a) inspeções e auditorias nos Fornecedores;  
b) análise de certificados de qualidade de matéria-prima;  
c) acompanhamento de ensaios e testes de fabricação;  
d) análise de documentos que comprovem a qualidade do produto dos Fornecedores; 

e 
e) ensaios e testes de recebimento.  

5.3.2 Quando necessário, deverão ser conservadas e controladas amostras em local 
conveniente, para prever a possibilidade de exames futuros.  

5.3.3 Os resultados das ações de controle devem ser documentados através de relatório 
de registro de resultados, rastreável à identificação empregada no material, peça ou 
equipamento. A identificação e a rastreabilidade devem ser feitas, no mínimo, em relação 
a cada lote de materiais e/ou equipamentos, de forma indelével durante todo o processo. 
Quando, para o recebimento dos materiais, não forem exigidas inspeções, ensaios ou 
testes, o relatório de registro de resultados poderá ser substituído pelo certificado de 
material, com o registro de aprovação dos mesmos pelo órgão de garantia de qualidade do 
CONTRATADA.  

5.3.4. Quando o material ou equipamento apresentar não conformidades, a CONTRATADA 
deverá seguir os seguintes procedimentos:  

a) para materiais ou equipamentos que apresentarem não conformidades que 
impliquem em devolução não é necessária a emissão de um relatório especifico.  

b) para materiais ou equipamentos que apresentarem não conformidades a serem 
corrigidas na obra, deverá ser emitido um relatório de não conformidades.  
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5.3.5. O órgão de garantia da qualidade do CONTRATADA deverá emitir o respectivo 
relatório de registro de resultados ou o relatório de não conformidades no prazo máximo de 
15 dias após a chegada do material ou equipamento no seu canteiro de obras.  

5.3.6 Para os materiais disponibilizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
implantar um sistema rastreável de controle de recebimento, preservação, movimentação, 
aplicação e devolução dos mesmos. O controle de recebimento deverá ser rigoroso, uma 
vez que a CONTRATANTE não aceitará reclamações posteriores concernentes a eventuais 
falhas e/ou danos nestes materiais.  

 
5.4. Controle do Manuseio, Transporte e Armazenamento de Materiais  

5.4.1 Deverão ser adotadas medidas de controle para evitar danos, deterioração ou perda 
durante o manuseio, transporte e armazenamento de materiais, partes e componentes.  

5.4.2 Quando necessário, deverão ser estabelecidas rotinas de limpeza, preservação e 
embalagem, em conformidade com normas, instruções, procedimentos e desenhos. 
Deverão ser previstos, sempre que necessário, revestimentos especiais, ambientes 
controlados e equipamentos especiais de manuseio.  

 
5.5. Identificação e Controle de Materiais, Partes e Componentes  

5.5.1 Deverão ser previstas medidas para a identificação e o controle de materiais, partes 
e componentes, inclusive de conjuntos parcialmente fabricados, na medida necessária, ao 
longo de recebimento, fabricação, montagem, instalação e uso.  

5.5.2 Essas medidas deverão garantir que a identificação do item seja mantida pelo número 
de série, de peça, da corrida ou outro meio adequado, para permitir a rastreabilidade do 
item.  

5.5.3 Sempre que possível, deve ser usada a identificação física, com a marcação do item 
de maneira clara, indelével e inequívoca.  

5.5.4 Quando isto for impraticável, deve ser empregada separação física, controle 
processual ou outro meio adequado para manter a identificação. As medidas de 
identificação e controle devem ser planejadas para impedir a utilização de materiais, partes 
e componentes não-conformes.  

 
5.6. Controle de Processos de Construção, Instalação e Operação  

5.6.1 Todos os processos de construção, instalação e operação que afetam a qualidade, 
deverão ser controlados de acordo com normas, requisitos e procedimentos especificados. 
Onde requerido, deverão ser adotadas medidas para garantir que os processos sejam 
executados sob condições de:  

a) utilização de procedimentos e instruções aprovados;  
b) equipamentos qualificados;  
c) pessoal especializado e qualificado; e, 
d) condições ambientais previstas.  
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5.6.2 A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços de construção e 
montagem, todos os documentos de projeto necessários à execução da obra para 
aprovação da CONTRATANTE.  

5.6.3 A CONTRATADA deverá elaborar Listas de Verificação dos serviços, as quais devem 
ser aprovadas pela CONTRATANTE. As Listas de Verificação deverão conter, de forma 
ordenada e sucinta, todas as tarefas previstas nos Procedimentos de Execução e as quais 
deverão ser verificadas e documentadas pela equipe de Garantia de Qualidade.  

5.6.4 A CONTRATADA deverá atender prontamente quaisquer reclamações ou 
solicitações de proprietários, entidades e órgãos governamentais, relativos a danos e 
prejuízos de qualquer natureza decorrentes dos trabalhos executados durante a 
construção, montagem, condicionamento, pré-operação e partida.  

5.6.5 Ao término dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar uma declaração dos 
proprietários e/ou concessionários de que nada tem a reclamar contra danos, indenizações 
ou quaisquer outras reivindicações relativas ao serviço de construção e montagem da rede 
de distribuição de gás.  

 
5.7. Controle de Inspeções  

5.7.1 Deverá ser estabelecido um programa de inspeções para as atividades que afetam a 
qualidade, para verificar a conformidade com as instruções, procedimentos e planos 
pertinentes.  

5.7.2 As inspeções deverão ser realizadas obedecendo a instruções e listas de verificação 
previamente aprovadas. Quando conveniente, deverão ser estabelecidos pontos de 
inspeção obrigatória na linha de produção, de maneira a evitar que o trabalho prossiga sem 
a devida aprovação da fase realizada.  

5.7.3 As inspeções devem ser desempenhadas obrigatoriamente por pessoa diferente 
daquela que realizou a atividade controlada. Da mesma forma, os inspetores não podem 
estar subordinados ao supervisor responsável pela realização da atividade controlada.  

5.7.4 A CONTRATADA deverá elaborar, no mínimo, os seguintes planos de inspeção, 
baseados em normas técnicas, projeto e especificações técnicas aplicáveis:  

a) Plano de Inspeção e Recebimento de Tubos e Acessórios de aço e de polietileno;  
b) Plano de Inspeção para válvulas, instrumentos, filtros e demais materiais e/ou 

equipamentos;  
c) Plano de Inspeção de Construção e Montagem; e 
d) Plano de Inspeção de Condicionamento e Pré-Operação.  

  
5.8. Controle de Ensaios e Testes  

5.8.1 Deverá ser estabelecido um programa de ensaios e testes para demonstrar que os 
materiais, sistemas e tubulações instaladas e componentes funcionarão satisfatoriamente 
em serviço. Ele incluirá:  

a) ensaios e testes para qualificação de procedimentos de soldagem;  
b) ensaios e testes de demonstração, antes da instalação;  
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c) ensaios e testes de oficina, durante a fabricação; e 
d) ensaios e testes pré-operacionais.  

5.8.2 Os ensaios e testes deverão ser efetuados de acordo com normas, procedimentos 
escritos, incluindo os requisitos de projeto e os limites de aceitação bem como os pré-
requisitos para cada ensaio ou teste, a instrumentação a ser usada, as condições 
ambientais necessárias e a qualificação do pessoal que vai executá-los. Os resultados 
obtidos deverão ser documentados e avaliados.  

 
5.9. Controle de Instrumentos de Medida e Equipamentos de Teste  

5.9.1 Deverão ser estabelecidos critérios que garantam que os instrumentos de medida, de 
calibração e outros equipamentos e dispositivos de inspeção, medição, ensaio e teste 
sejam adequados, dentro de faixas de precisão requeridas.  

5.9.2 Os instrumentos de medida e equipamentos de teste deverão ter rotina apropriada 
para manutenção e calibragem, estabelecida para cada tipo, de acordo com suas 
características próprias, frequência de uso e cuidados no seu manuseio.  

5.9.3 Todos os aparelhos e instrumentos de medição e teste devem ser etiquetados, 
identificando o aparelho e/ou instrumento e o prazo de validade do certificado de calibração, 
de forma rastreável na ficha de controle atualizada.  

5.9.4 O plano de calibração de aparelho e instrumentos de medição e teste deverá abranger 
no mínimo:   

a) aparelhos e instrumentos a serem calibrados;   
b) frequência de calibração;   
c) fichas de controle e etiquetas;  
d) seleção de padrões para cada instrumento;  
e) ações corretivas para os casos em que forem encontrados instrumentos, em uso, 

descalibrados ou com prazo de calibração expirado; e 
f) entidade calibradora para cada aparelho e instrumento.  

5.9.5 Quando forem detectados desvios além dos permitidos, deverá ser feita uma análise 
a respeito da validade das medições de testes anteriores, devendo-se reavaliar a aceitação 
dos materiais e equipamentos testados.  

5.9.6 Os certificados de calibração de todos os aparelhos e instrumentos de medição e 
teste utilizados no decorrer dos serviços devem ser submetidos à aprovação da 
CONTRATANTE  e deverão ser arquivados no canteiro de obras. Os órgãos de calibração 
CONTRATADOS deverão ser acreditados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).   

5.9.7 A CONTRATADA, deverá dispor de todos os instrumentos de medição e teste e 
equipamentos para aprovação da CONTRATANTE antes da realização do serviço, a 
exemplo de:  

a) alicate Volt-Amperímetro;  
b) dinamômetro mola;  
c) balança de peso morto ou data logger temperatura e pressão;  
d) registrador gráfico de temperatura e pressão;  
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e) esquadros;  
f) estufas para secagem e manutenção;  
g) estufas portáteis;  
h) thermohigrômetros;  

i) “holliday-detector”;  
j) manômetros;  
k) máquinas de solda;  
l) medidor de ultrassom;  
m) micrômetros; 
n) níveis de bolha;   
o) ohmímetro;  

p) “pigs”; 
q)  réguas; 

r) GPS; 
s) estação total; 
t) termômetros de contato; e 
u) trenas e demais aparelhos e instrumentos necessários.  

 
5.10. Identificação de Inspeções, Testes e Estágios de Operação  

5.10.1 Os materiais, partes construídas, componentes montados e equipamentos testados 
deverão ser identificados pelo uso de estampas, marcações, carimbos, cartões, etiquetas, 
rótulos, registros de inspeção ou pela localização física, de maneira a indicar essa 
aprovação ou não, impedindo o seu uso inadvertido. Essa identificação deverá ser mantida 
ao longo da construção, instalação e operação do item, conforme necessário, para 
assegurar que apenas os itens aprovados em inspeção, ensaio ou teste sejam usados, 
instalados ou operados.  

  
5.11. Controle de Materiais, Serviços e Montagens Não Conformes  

5.11.1 Os materiais, partes e componentes não aprovados em inspeções, ensaios e testes 
deverão ser controlados, sendo identificados, documentados e segregados fisicamente. 
Deverão ser estabelecidos critérios sobre a disposição dos itens não-conformes, definindo 
a quem compete, a autoridade para decidir sobre o destino a ser dado aos rejeitados.  

5.11.2 Também deverão ser emitidas notificações a todas as áreas afetadas pela não 
conformidade, a fim de que as mesmas possam atualizar seus planejamentos e adotar as 
medidas necessárias.  

5.11.3 Os seguintes destinos podem ser dados aos itens não conformes:  

a) podem ser aceitos, a critério da CONTRATANTE;   
b) podem ser reparados segundo procedimento aprovado pela CONTRATANTE; e  
c) serão rejeitados pela CONTRATANTE, devendo ser retirados do canteiro em um 

prazo estipulado pela mesma.  

5.11.4 Para as não conformidades, a CONTRATADA deverá emitir um relatório de não 
conformidades, abrangendo, no mínimo, os seguintes tópicos:  
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a) número do relatório;  
b) data da emissão;  
c) fase da não conformidade (projeto, suprimento, construção, montagem, 

condicionamento e pré-operação);  
d) especialidade envolvida (soldagem, pintura, instrumentação etc.);  
e) identificação do item não conforme;  
f) descrição da não conformidade;  
g) documentos aplicáveis (normas, especificações etc.);  
h) tipo de inspeção que detectou a não conformidade (visual, radiográfica etc.); 
i) proposição da ação corretiva;  
j) comentários da CONTRATANTE;  
k) critérios de aceitação ou rejeição e tipo da inspeção que será feita após a ação 

corretiva; 
l) número do relatório de registro de resultados (quando aplicável) que aprovou a ação 

corretiva executada;  
m) identificação do emitente do relatório de não conformidade;  
n) identificação do responsável pela proposição da ação corretiva; e 
o) identificação do responsável pela aprovação da ação corretiva executada.  

5.11.5 Os critérios de aceitação ou rejeição da inspeção, que será efetuada após a 
execução da ação corretiva devem ser definidos pelo órgão proponente da ação corretiva.  

 
5.12. Certificação  

5.12.1 O órgão de garantia da qualidade deverá emitir certificados de conclusão de 
montagem e de condicionamento, atestando a conformidade dos serviços concluídos com 
o projeto, normas técnicas e diretriz contratual aplicáveis e anexar os correspondentes 
relatórios de registro de resultados.  

5.12.2 Toda a documentação deverá identificar, de modo legível, os responsáveis pela 
execução e aprovação das tarefas de garantia da qualidade, bem como as datas de 
realização.  

 
5.13. Arquivamento  

5.13.1 É atribuição do órgão de garantia da qualidade dA CONTRATADA manter disponível, 
na revisão aplicável, todos os documentos que afetam a qualidade, utilizando para isto um 
plano de arquivamento com as seguintes características:  

a) O arquivo deverá ser mantido em ambiente adequado de forma a evitar perdas e 
deterioração dos documentos.  

b) Parte do arquivo deverá ser transferido à CONTRATANTE ao final da obra ou 
quando esta julgar conveniente. A CONTRATANTE definirá que documentos serão 
incluídos nessa transferência.  

c) O arquivo deverá ser organizado visando sua futura utilização pelos órgãos de 
construção e operação.  

 



 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

N.º 
011/2016 

REVISÃO: 
0 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE 
JOÃO E PESSOA 

FOLHA: 
18 de 19

 

DTC - GEE 
REQUISITOS DA QUALIDADE EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

REDES E RAMAIS 

 
6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  
 
6.1. Pessoal para execução dos trabalhos  

6.1.1 A CONTRATADA deverá empregar na execução dos serviços, pessoal com 
qualificação compatível com as exigências de cada tipo de serviço. É atribuição do órgão 
de garantia da qualidade verificar se os serviços estão sendo executados por pessoal 
qualificado.  

6.1.2 Quando as Normas e Especificações de Construção, Montagem, Condicionamento, 
Pré-operação e Partida definirem uma sistemática de qualificação, esta deverá ser aplicada 
pelo órgão de garantia da qualidade.  

6.1.3 Para a execução dos serviços de construção, montagem, condicionamento, pré-
operação e partida de dutos terrestres, a CONTRATADA deverá manter na direção dos 
serviços, a manutenção durante toda a vigência do Contrato de, no mínimo, de acordo com 
o Anexo D do edital.   

6.1.4 Caso a comprovação apresentada não seja satisfatória, caberá a CONTRATADA a 
imediata apresentação de profissional equivalente em termos de experiência e das 
exigências originais do processo licitatório. Tal substituição deverá ser providenciada até o 
fim do período de mobilização, a partir do qual a CONTRATADA estará sujeito à aplicação, 
pela CONTRATANTE, das penalidades contratuais. 

 

6.2. Registros 

6.2.1 A CONTRATADA, através do Controle da Qualidade, deve emitir relatórios de registro 
de resultados referenciando o km da rede e/ou seu respectivo estaqueamento, para todas 
as fases e etapas da obra, a seguir:  

1. Recebimento, de Consumíveis de Soldagem;  
2. Recebimento, de Tubos e Acessórios (Aço, PE e PA) e Materiais de Aplicação 

em geral; 

3. Abertura de Pista; 

4. Desfile de Tubos;  
5. Curvamento de Tubos a Frio;  
6. Qualificação de Procedimentos de Soldagem em Aço Carbono;  
7. Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem;  
8. Soldagem de Tubulação e Acessórios de Aço Carbono; 
9. Soldagem de Tubulação e Acessórios de PE ou PA;  
10. Revestimento de Juntas com Fitas de Polietileno;  
11. Revestimento de Juntas com Mantas Termo contráteis;  
12. Reparo de Revestimento Anticorrosivo de Tubos;  
13. Concretagem de Tubos;  
14. Furo Direcional (MND);  
15. Abertura de Vala;  
16. Assentamento e Cobertura de Tubulação de Aço Carbono;  
17. Assentamento e Cobertura de Tubulação de PE ou PA;  
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18. Cobertura de Vala;  
19. Cruzamentos e Travessias;  
20. Restauração e recomposição de pavimentos; 
21. Teste Hidrostático – Linha;  
22. Teste Hidrostático de Spools e Acessórios;  
23. Teste Pneumático – Linha;  
24. Pré-Fabricação e Montagem de Complementos de Aço Carbono;  
25. Jateamento e Pintura;  
26. Secagem e Condicionamento da Linha;  
27. Instalação do Sistema de Proteção Catódica e Ponto de Teste (PTE);  
28. Lançamento de Tubos de Condução p/ Cabos de Fibra Óptica;  
29. Contratação de Fornecedores de Materiais e Serviços;  
30. Sinalização de Faixa; e, 
31. Sinalização de Obras.  

6.2.2 A CONTRATADA deverá submeter para comentários da CONTRATANTE os 
desenhos “conforme construído”, antes de sua emissão para aprovação final.  

 
6.3. Procedimento Executivo da CONTRATADA  

6.3.1 A CONTRATADA, antes do início da obra, deverá emitir um procedimento executivo, 
que fará parte do seu sistema da qualidade, contendo pelo menos os seguintes pontos:  

a) Capa contendo: cabeçalho com logo da CONTRATANTE, da CONTRATADA, Nº do 
Contrato, Empreendimento, Histórico de Revisões e assinaturas de aprovações;  

b) Contracapa contendo Objetivo, Responsável, Registros, Normas e Docs. de 
Referência e Índice;  

c) Responsabilidades no âmbito dos trabalhos executivos;  
d) Mão de Obra utilizada;  
e) Recursos: Equipamentos e Instrumentos Utilizados;  
f) Sinalização da Obra;  
g) Descrição do Procedimento Executivo;  
h) Requisitos de Segurança e Meio Ambiente;  
i) Identificação dos riscos; e  
j) Registros Detalhados.  
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos na realização dos processos de soldagem por ELETROFUSÃO e TERMOFUSÃO  
de tubos e acessórios em POLIETILENO e POLIAMIDA, utilizados na construção e/ou 
manutenção em sistemas de distribuição de gás natural - rede e ramais. 

Esta Especificação Técnica deve ser empregada em conjunto com o projeto aprovado pela 
CONTRATANTE.  

2. DEFINIÇÕES 

2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. CERTIFICADO DE QUALIDADE DE MATERIAL - É o registro dos resultados de 
ensaios, testes e exames exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material.  
 
2.3. COLUNAS - Conjunto de dois ou mais tubos soldados circunferencialmente entre si.  
 
2.4. COMPONENTES (de tubulação) - Quaisquer elementos mecânicos pertencentes ao 
sistema de tubulação, tais como: flanges, conexões, derivações tubulares, transições aço-
pe e aço-pa, parafusos e juntas. Os tubos são considerados componentes.  
 
2.5. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.6. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO - São os limites de aceitação para descontinuidades 
definidas pelas normas de referência. A partir deste limite são considerados como defeitos, 
portanto inaceitáveis e devem ser reparados. 
 
 
2.7. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO - razão entre o perímetro externo do tubo, em mm, 
pelo número 3,142, arredondado para o 0,1 mm mais próximo.  
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2.8. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (DE) - simples número que serve para classificar 
em dimensões os elementos de tubulações (tubos, juntas, conexões e acessórios) e que 
corresponde aproximadamente ao diâmetro externo do tubo em mm. Não deve ser objeto 
de medição.  
 
2.9. DIMENSÃO DO CORDÃO INICIAL - altura do cordão inicial, em todo o perímetro das 
extremidades dos tubos ou conexões durante a sua formação.  
 
2.10. DISPOSITIVOS AUXILIARES DE MONTAGEM - São os dispositivos soldados ou não 
à tubulação, usados provisoriamente com a finalidade de se conseguir o ajuste entre as 
diversas partes a serem soldadas e a manutenção deste durante a soldagem.  
 
2.11. END - Ensaios Não Destrutivos. São técnicas utilizadas na inspeção de materiais e 
equipamentos sem danificá-los, podendo ser executadas nas etapas de fabricação, 
construção, montagem e manutenção. 
 
2.12. ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE (e) - menor espessura, em milímetros, no 
perímetro em uma seção qualquer do tubo.  
 
2.13. FILAMENTO - resistência elétrica com a finalidade de gerar calor, a fim de possibilitar 
a união das peças. 
 
2.14. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 
 
2.15. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do contrato e coordenação dos serviços.  
 
2.16. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - É a inspeção realizada por amostragem no Canteiro 

de Obras, onde são verificadas apenas as características principais dos diversos materiais 
de tubulação, tais como, diâmetro, espessura, certificados de qualidade, etc.  
 
2.17. LOTE PARA AMOSTRAGEM - Conjunto de peças idênticas, entregues numa mesma 
data, do mesmo fabricante. 
 
2.18. MÁXIMA PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MPO) – Pressão efetiva máxima do fluido em 
um sistema de tubulação, que é permitido em uso continuo. 

 

Nota: A MPO, expressa em bar, leva em conta características físicas e mecânicas dos 
componentes de um sistema de tubulação.  
 
2.19. NIPLE - Qualquer segmento de tubo com comprimento menor que o comprimento 
padrão dos tubos utilizados na obra.  
2.20. OVALIZAÇÃO DA CONEXÃO - no caso das conexões de eletrofusão tipo bolsa, 
diferença entre o maior e o menor diâmetros internos de uma mesma seção; nos casos das 
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conexões de extremidades tipo ponta, diferença entre o maior e o menor diâmetros externos 
de uma mesma seção. 
 
2.21. OVALIZAÇÃO DO TUBO - diferença entre os valores máximo e mínimo do diâmetro 
externo do tubo, arredondada para 0,1 mm mais próximo. 
 
2.22. POLIAMIDA (PA) - Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação para 
condução de gás natural.  
 
2.23. POLIETILENO (PE) – Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação 
para condução de gás natural.  
 

2.24. PRESSÃO HIDROSTÁTICA INTERNA - Pressão radial aplicada por um fluido ao 
longo de toda parede do tubo.  
 
2.25. PRESSÃO DE ARRASTE - pressão necessária para superar a resistência de atrito do 
equipamento e da tubulação. 
 
2.26. PRESSÃO DE ABSORÇÃO DO CALOR OU PRESSÃO DE AQUECIMENTO - 
pressão necessária para manter o tubo ou a conexão em contato com a placa de 
aquecimento. 
 
2.27. PRESSÃO DE UNIÃO OU PRESSÃO DE SOLDA - pressão exercida sobre as 
extremidades do tubo ou da conexão durante a união.  

 

2.28. PRESSÃO PARA FORMAÇÃO DO CORDÃO INICIAL PRESSÃO DE 
PREAQUECIMENTO - pressão exercida sobre a placa de aquecimento pelas extremidades 
do tubo ou da conexão durante a fase de formação do cordão inicial. 
 
2.29. RELAÇÃO DIÂMETRO ESPESSURA (SDR – standard dimension ratio) – designação 
numérica de uma série de tubo, sendo um número redondo conveniente, aproximadamente 
igual a razão de dimensão entre o diâmetro externo nominal (DE), e a sua espessura 
mínima da parede (en).   
 
2.30. SINALIZADOR EXTERNO (TESTEMUNHO) - dispositivo que indica visualmente se 
houve aquecimento na conexão. 
 
2.31. TESTE PNEUMÁTICO - Ensaio de verificação da estanqueidade da rede de 
distribuição de gás natural, podendo ser realizado com ar comprimido ou Nitrogênio.  

 

2.32. TEMPERATURA DA PLACA DE AQUECIMENTO - temperatura da superfície da 
placa de aquecimento onde as extremidades do tubo ou da conexão entram em contato. 

 

2.33. TEMPO DE ABSORÇÃO DO CALOR OU TEMPO DE AQUECIMENTO - período de 
tempo de contato entre a placa de aquecimento e as extremidades do tubo ou da conexão 
para a absorção de calor. 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N.º 

012/2016 
REVISÃO: 

1 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE 
JOÃO E PESSOA E CAMPINA 

GRANDE 

FOLHA: 

5 de 23
 

DTC - GEE 
SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE POLIETILENO E POLIAMIDA - 

SOLDA DE TOPO E POR ELETROFUSÃO - REQUISITOS 
 

 
2.34. TEMPO DE FORMAÇÃO DO CORDÃO INICIAL OU TEMPO DE 
PREAQUECIMENTO -  período de tempo necessário para gerar um cordão contínuo, ao 
longo do perímetro das extremidades dos tubos ou conexões.  
 
2.35. TEMPO DE REMOÇÃO DA PLACA DE AQUECIMENTO - período de tempo 
necessário para separar as extremidades do tubo ou da conexão da placa de aquecimento, 
remover a placa de aquecimento e fechar a máquina, de modo a unir as extremidades do 
tubo ou da conexão.  
 
2.36. TEMPO DE RESFRIAMENTO SEM PRESSÃO - período adicional de tempo, para 
resfriamento sem pressão, dentro ou fora do equipamento, necessário após o período de 
resfriamento sob pressão, para assegurar a resistência da união soldada, antes da 
aplicação de esforços, como puxamento em métodos não destrutivos, ensaios de pressão, 
ensaios de estanqueidade e pressurização do sistema. 
 
2.37. TEMPO DE RESFRIAMENTO SOB PRESSÃO - período de tempo durante o qual a 
união por solda de topo é mantida sob pressão e fixada no equipamento. 
  
2.38. TEMPO PARA ALCANÇAR A PRESSÃO DE SOLDA - período de tempo necessário 
para alcançar a pressão de união após a retirada da placa 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

3.1.  Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  
 
3.1.1. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 
NBR - 14.461 - Sistema 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); 

NBR - 14.462 – Parte 1 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas – Geral – Requisitos; 

NBR - 14.462 – Parte 2 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas - Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 

NBR - 14.462 – Parte 3 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas – Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 

NBR - 14.462 – Parte 4 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas – Válvulas de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 
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NBR - 14.464 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 
Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda de topo; 

NBR - 14.465 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 
Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda por eletrofusão; e, 

NBR – 16.302 - Qualificação de pessoas no processo construtivo de edificações — Perfil 
profissional do soldador e mantenedor de tubos e conexões de polietileno. 

NBR – ISO 16.486 – 6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 
combustíveis – Sistema de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 
e união mecânica Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e instalação. 

 

3.1.2. da ISO – International Standard Organization 

ISO 12176-1 - Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene 
systems - Part 1: Butt fusion 

ISO 12176-2 - Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene 
systems - Part 2: Electrofusion. 

 

3.1.3. da CONTRATANTE  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; e, 

ET - 002/2016 - Sinalização de obras de construção de redes e ramais.  

 

3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção.  
 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 
determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 
Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 
direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 
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4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  

  

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços. 

 

4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 

na área de Segurança e Meio Ambiente.  

 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 

mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para 

adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  

 

4.1.5. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa 

a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 
 
4.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
4.2.1. Aplicação Geral: 
 
4.2.1.1. Em tubulações com diâmetro externo nominal menor que 63mm, todas as 

ligações soldadas deverão ser realizadas, obrigatoriamente, por eletrofusão.  
 

4.2.1.2. Em tubulações com diâmetro nominal externo igual a 125mm ou superior, as 
ligações soldadas (união de tubos) poderão ser do tipo solda de topo por 
termofusão ou alternativamente por eletrofusão, cabendo ao CONTRATADO a 
definição do processo a ser aplicado.  

 

4.2.1.3. No entanto, na soldagem de “tie-ins”, trechos em desnível, entradas e saídas de 
caixas de válvulas e estações, cachimbos de grande profundidade ou ainda 
sempre que a Fiscalização da CONTRATANTE entender necessário, deverá ser 
utilizado, obrigatoriamente, o processo de eletrofusão, não sendo admitida outra 
proposição.  
 

4.2.1.4. Na união de tubos com conexões, preferencialmente deverá ser utilizado o 
método de soldagem do tipo eletrofusão. 

 

4.2.2. Aplicação união por solda de eletrofusão: 
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4.2.2.1. Execução da solda entre tubos com razão de dimensão padrão (SDR) ou 
espessuras iguais ou diferentes, desde que a conexão seja adequada para tal, 
conforme a especificação do fabricante. 
 

4.2.2.2. Execução da solda entre tubos e conexões com compostos de polietileno iguais 
ou diferentes, sejam eles PE 80 ou PE 100, desde que a conexão seja adequada 
para tal. 

 

4.2.2.3. Utilização de conexões fabricadas em PE 80 para a união em tubos fabricados 
em PE 100, desde que a espessura da conexão seja maior ou igual a 1,25 X a 
espessura mínima da parede do tubo. 

 

4.2.2.4. Utilização de conexões fabricadas em PE 100 para a união em tubos fabricados 
em PE 80, desde que a espessura da conexão seja maior ou igual a 0,80 X a 
espessura mínima da parede do tubo. 

 

4.2.2.5. Os compostos e SDR utilizados devem atender a MPO da rede onde serão 
instalados. 
 

4.2.3. Aplicação união por solda de topo: 
 

4.2.3.1. A união por solda de topo deve ser executada entre tubos, entre tubo e conexão 
tipo ponta ou entre conexões tipo ponta com o mesmo diâmetro e mesma razão 
de dimensão padrão (SDR).  
 
 

4.2.4. Qualificação do Soldador  
 
4.2.4.1. As soldas deverão ser executadas por soldadores que tenham sido qualificados 

por entidades certificadoras reconhecidas (exemplo: SENAI). Alternativamente e 
a critério da CONTRATANTE, o soldador pode ser avaliado por inspetor do órgão 
de Controle da Qualidade do CONTRATADO e aprovados pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, em conformidade com a norma NBR 16302. 
 

4.2.4.2. O soldador que já tiver se qualificado deverá passar por novo processo de 
qualificação quando: 

 

a) Em um período de 180 dias não tiver realizado nenhuma solda; 
b) Os programas de garantia da qualidade julgarem através das análises das 
soldas executadas, a necessidade de novo treinamento para requalificação do 
soldador; ou 
c) Após 02 anos da última qualificação. 

  
4.2.4.3. A critério da CONTRATANTE, poderá ser realizado um teste prático com os 

soldadores de polietileno e poliamida, acompanhado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, antes do início das atividades, onde deverá ser apresentada a 
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identificação da Qualificação do Soldador (credencial, carteirinha, certificados, 
etc.). 
  

4.2.4.4. Todos os soldadores deverão ter seus registros (sinete) de acordo com o número 
da credencial de Qualificação, que deverá ser marcado no tubo de polietileno ou 
poliamida, logo após a soldagem.  

 

5. CONDIÇÕES DO LOCAL DE SOLDA 
 

5.1. Devem ser instalados as proteções para o tubo, as conexões e os equipamentos 
contra condições meteorológicas adversas (como temperaturas extremas, ventos 
fortes, chuva e outros) e contaminação por poeira e umidade, em conformidade com 
os requisitos definidos pelos fabricantes das conexões e das máquinas de solda. 
  

5.2. Deve-se garantir que haja espaço suficiente para permitir o acesso à área de solda 
 
6. MÁQUINA DE SOLDA 

 

6.1. Deve ser disponibilizada uma fonte de energia capaz de fornecer tensão e potência 
conforme especificadas pelo fabricante da máquina. 
 

6.2. Para solda de eletrofusão a máquina de solda deve estar de acordo com a ISO 
12176-2 e para as uniões por solda de topo devem ser utilizados equipamentos de 
acordo com a ISO 12176-1.  

 

 
7. PROCESSO DE UNIÃO POR ELETROFUSÃO  

 
7.1. PREPARAÇÃO 

 
7.1.1. Antes de iniciar o processo de soldagem, devem ser verificadas as seguintes 

condições da máquina de solda: 

 

a) a compatibilidade das características da máquina com as conexões e os diâmetros 

e SDR a serem soldados; 

b) calibração dentro do prazo de validade; 

c) integridade dos cabos de interligação da máquina: 

—— à fonte de energia; 

—— à conexão a ser soldada; 

—— ao leitor ótico 

d) funcionamento do leitor ótico (escâner ou caneta); 

e) integridade dos conectores dos cabos de interligação da máquina à conexão a ser 

soldada. 
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7.1.2. Caso qualquer das condições de 7.1.1. não seja atendida, deverão ser realizadas as 

correções necessárias antes de se iniciar o processo de soldagem. 

 

7.1.3. Caso seja necessária a utilização de cabos de extensão, devem ser verificadas as 

suas especificações com o fabricante da máquina de solda. 

7.1.4. Devem ser verificadas as condições das ferramentas a serem utilizadas e, se 

necessário, deve ser realizada a substituição das que estiverem sem condições de 

uso. 

 

7.1.5. Garantir que as ferramentas e componentes estejam livres de potenciais 

contaminantes (graxa, óleo, detergente, fluido para furo direcional etc.). 

 

7.1.6. Verificar visualmente as superfícies externas dos tubos quanto à existência de 

trincas e riscos com profundidade acima de 10% da espessura. Em caso positivo, 

descartar a parte afetada. 

 

7.1.7. Cortar, caso necessário, o tubo de forma perpendicular ao seu eixo, com ferramentas 

apropriadas e com desvio máximo conforme Tabela 1 da NBR 14465. Retirar as 

rebarbas provenientes do corte. 

 

7.1.8. Retirar os cantos vivos das extremidades a serem unidas. 

 

7.1.9. Verificar a ovalização das extremidades a serem unidas, conforme Tabela 2 da NBR 

14465. Para os casos de ovalização maiores que o definido na referida norma, deve 

ser feita a correção com arredondador. 

NOTA: O arredondador não se aplica à conexão tipo sela. 

7.1.10. Avaliar a limpeza do tubo e, se necessário, remover qualquer sujeira ou outros 

contaminantes da sua superfície, utilizando água limpa antes da raspagem, e secar. 

As superfícies de solda devem estar limpas e secas, antes de começar o 

procedimento de união. 

 

7.1.11. Assegurar-se de que a conexão de eletrofusão seja adequada para o uso 

dentro da faixa de diâmetro e SDR do tubo ou conexão tipo ponta a ser soldada. As 

conexões de eletrofusão devem ser mantidas em suas embalagens protetoras até o 

momento de sua utilização. 

 

7.2. RASPAGEM 
 

7.2.1. A região a ser raspada no tubo deve ser delimitada com um marcador antes de iniciar 

a raspagem, devendo exceder em aproximadamente 20 mm a região de contato 

entre os componentes a serem soldados, conforme a seguir: 
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a) se a conexão for do tipo bolsa com batente, a área raspada deve ter um 

comprimento igual a profundidade de penetração acrescida de aproximadamente 

20 mm; 

 

b) se a conexão for do tipo bolsa sem batente, a área raspada deve ter um 

comprimento igual à metade do comprimento da conexão, acrescida de 

aproximadamente 20 mm; 

 

c) se a conexão for do tipo sela, a área raspada deve abranger toda a área de contato 

entre a sela e o tubo, acrescida de aproximadamente 20 mm em todo o perímetro da 

sela. 

 

7.2.2. A região a ser raspada deve ser hachurada ou rabiscada em toda a sua superfície, 

de modo a facilitar a visualização da retirada total da camada oxidada. Raspar a 

superfície de solda externa do tubo ou conexão tipo ponta para remover o material 

oxidado. Efetuar esta operação com ferramenta adequada, como um raspador 

manual ou rotativo. Para tubos a partir de DE 63, deve-se usar raspador rotativo. 

 

7.2.3. A raspagem deve ser uniforme em toda área hachurada ou rabiscada, admitindo-

se como referência os valores mostrados na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Profundidade de raspagem 

 

Diâmetro Externo 

Nominal (DE) 
Profundidade de    
Referência (mm) 

≤ 25 Máx. 0,2 

32 – 63 0,2 – 0,3 

75 – 225 0,2 – 0,4 

> 225 0,3 – 0,5 

 

NOTA: A profundidade de raspagem não é passível de medição. 

 

7.2.4. Após a raspagem, eliminar os cantos vivos das extremidades do tubo ou conexão 

tipo ponta. 

 

7.3. LIMPEZA 
 

7.3.1. As superfícies raspadas devem ser limpas com papel, que não solte fiapos e tintas, 

embebido com álcool etílico ou isopropílico com no mínimo 92 % de pureza.  
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7.3.2. Deve ser executada também a limpeza da superfície a ser soldada da conexão por 

eletrofusão, a qual deve ser removida da sua embalagem somente no momento da 

utilização.  

 

7.4. POSICIONAMENTO 

 

7.4.1. Conexão tipo bolsa 

 

7.4.1.1. Medir a profundidade da bolsa até o batente. Marcar, com a caneta de marcação 

permanente, o comprimento de penetração nas extremidades dos tubos ou 

conexões tipo ponta e realizar a montagem. 

 

7.4.1.2. Para soldagem em tubos assentados, sem condições de movimento axial, utilizar 

conexões sem batentes ou com batentes removíveis. Neste caso, medir a 

profundidade da bolsa até o centro da conexão e marcar o comprimento de 

penetração nas extremidades dos tubos ou conexões tipo ponta. Empurrar toda 

a extensão da bolsa de eletrofusão em uma das extremidades do tubo e, após 

fixar as extremidades, empurrar de volta para que ambas as extremidades dos 

tubos estejam cobertas. Verificar a profundidade de penetração em ambas as 

extremidades. Ver Figura 1.  

 

 
Figura 1 – Montagem de Conexões sem batentes ou com batentes removíveis 

Legenda: 

1 – Tubo 

2 – extremidade do tubo 

3 – Conexão 

 

7.4.1.3. O encaixe do tubo ou da conexão tipo ponta com a conexão tipo bolsa deve ser 

livre e sem interferência.  
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7.4.1.4. Após a montagem, instalar o alinhador conforme as instruções do fabricante e 

mantê-lo durante todo o processo de aquecimento e de resfriamento. 

 

 

7.4.2. Conexão tipo sela 

 

7.4.2.1. Realizar a montagem da conexão de acordo com as instruções dos fabricantes e 

marcar a área de solda da sela em todo o seu contorno. 

 

7.4.2.2. Quando a conexão tipo sela não possuir abraçadeira inferior, deve ser utilizada 

uma ferramenta de montagem sobre o tubo ou sela de acordo com as instruções 

de instalação do fabricante da conexão. 

 

7.5. SOLDAGEM  

 

7.5.1. Programar a máquina de solda conforme e instruções do fabricante da conexão a 

ser soldada e compatível com o material a ser soldado (PE ou PA), por meio da 

leitura ótica ou, caso necessário, pela inserção manual do código de barra existente 

na conexão. Outro código de barras não poderá ser utilizado. 

 

NOTA: Não é recomendada a inserção somente dos dados de tensão e tempo de solda 

diretamente na máquina de solda.  

 

7.5.2. Ao término do tempo de solda, os cabos da máquina de solda podem ser retirados 

da conexão. 

 

7.5.3. Caso haja uma interrupção do processo de aquecimento, por oscilação ou falta de 

energia, deve-se verificar e corrigir as causas da falha. Em seguida, aguardar para 

que a solda retorne à temperatura ambiente. Como referência, adotar o período de 

tempo mínimo para aplicar pressão ou furar conforme o estabelecido pelo fabricante 

da conexão. Após este período, reiniciar o ciclo de solda. 

 

7.5.4. O ciclo de solda pode ser refeito somente uma vez. Caso haja nova interrupção no 

processo, deve-se descartar a conexão. 

 

7.6. RESFRIAMENTO 

 

7.6.1. Manter o alinhador e deixar a união fixa pelo tempo necessário para que resfrie. O 

período de tempo de resfriamento é indicado pelo fabricante da conexão. 

 

7.6.2. Decorrido o tempo de resfriamento, os alinhadores podem ser removidos e o tubo 

pode ser manuseado. 
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7.6.3. Para colocar a tubulação em carga (ou furar a tubulação com o tê de serviço) deve-

se aguardar que a solda retorne à temperatura ambiente. Como referência, adotar o 

período de tempo mínimo para aplicar pressão ou para furar conforme o estabelecido 

pelo fabricante da conexão. Na falta desta informação, acrescentar mais duas vezes 

o tempo inicial indicado na peça, totalizando três vezes este tempo. 

 

7.6.3.1. Não é permitido qualquer procedimento de resfriamento da solda, seja por meio 

de água ou ar, para acelerar o processo natural. 

 

7.7. MARCAÇÃO 

 

7.7.1. Anotar com marcador permanente, ao lado da solda realizada, os seguintes dados: 

a) data; 

b) hora de início e fim do ciclo de resfriamento; 

c) identificação do soldador; 

d) tempo de liberação para carga, quando aplicável. 

 

7.8. CONTROLE DA QUALIDADE 

   Verificações antes da execução da solda: 

a) Deve ser verificado se os tubos, conexões, máquinas e ferramentas estão em 

conformidade com a atividade a ser realizada.  

b) A verificação deve ser realizada pelo soldador e os resultados de cada 

verificação devem ser registrados. 

Devem ser realizadas verificações após a execução da solda a fim de se avaliar a 

integridade das uniões conforme itens a seguir: 

 

7.8.1. Inspeção visual da solda 

 

7.8.1.1. O controle visual das soldas realizadas deve ser executado pelo soldador 

imediatamente após o término da execução de cada solda.  

 

7.8.1.2. Os seguintes pontos devem ser verificados: 

a) O acionamento do sinalizador externo (testemunho) de solda; 

b) Não extravasamento de material fundido além das extremidades das 

conexões; 

c) Alinhamento entre tubo e conexão, evidenciado pela marcação do limite de 

profundidade. 

d) Não deslocamento da resistência elétrica para a região fora da área de solda; 

e) Evidência da raspagem correta da área de solda. 
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7.8.1.3. Na ocorrência de uma ou mais não conformidades, a solda deve ser descartada. 

 

7.8.2. Ensaios complementares 

 

7.8.2.1. A CONTRATANTE poderá a seu critério, exigir do CONTRATADO ensaios 

complementares conforme previsto NBR 14465, visando avaliar a qualidade da 

união soldada. 

 

7.9. RELATÓRIO DA UNIÃO POR ELETROFUSÃO 

 

7.9.1. Deve ser elaborado pelo CONTRATADO, um relatório da união por solda de 

eletrofusão, contendo no mínimo as seguintes informações: 

 

a) completa identificação dos tubos e conexões, incluindo o DE e SDR, tipo de 

material, nomes dos fabricantes dos tubos e conexões e códigos dos lotes de 

fabricação que permitam rastrear as produções dos tubos e conexões nos 

programas da qualidade dos fabricantes; 

b) identificação da máquina de solda, informando fabricante, modelo e número 

de série; 

c) identificação do local onde se encontra a solda; 

d) resultados das verificações, especificando se a solda foi aprovada ou 

rejeitada; 

e) tempo mínimo de resfriamento; 

f) tempo de liberação para carga; 

g) nome, assinatura e número da credencial de qualificação de pessoas (obtida 

de acordo com a ABNT NBR 16302) do profissional que executou a solda; 

h) nome e assinatura dos responsáveis do CONTRATADO pela liberação da 

solda (Inspetor de Dutos N1, Inspetor/Supervisor de PE/PA ou Responsável 

Técnico da Obra). 

i) data e horário de execução da solda. 

 

7.9.2. Algumas máquinas de solda emitem relatórios contendo parte ou todas as 

informações constantes em 7.9.1. Caso os relatórios, emitidos pela máquina não 

contenham todas as informações, estas devem ser registradas manualmente. 

 

8. PROCESSO DE UNIÃO POR SOLDA TOPO   
 

8.1. PREPARAÇÃO  
 

8.1.1. Antes de iniciar o processo de soldagem, devem ser verificadas as seguintes 
condições da máquina de solda:  
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a) compatibilidade das características da máquina com os diâmetros e SDR a 
serem soldados;  

b) qualificação, prazo de validade da calibração e manutenção do equipamento;  

c) integridade e estanqueidade das conexões hidráulicas e pneumáticas;  

d) integridade dos cabos de interligação da máquina de solda: 

a. à fonte de energia;  

b. à placa de aquecimento; e 

c. ao faceador, se houver.  
 

e) funcionamento da placa de aquecimento:  

a. temperatura uniforme em toda a superfície, de ambos os lados;  

b. integridade do revestimento. 
 

f) funcionamento do faceador;  

g) funcionamento da máquina: abertura, fechamento, pressão atingida, 
instrumentos de medição de pressão.  

8.1.2. Caso as condições descritas em 8.1.1 de a) a g) não sejam atendidas, devem ser 
realizadas as devidas correções, antes do início do processo de soldagem. 
 

8.1.3. A fonte de energia elétrica para a máquina de solda deve ser capaz de fornecer a 
tensão e a potência requeridas em todo o ciclo de soldagem.  
 

8.1.4. Caso seja necessária a utilização de cabos de extensão, devem ser verificadas as 
suas especificações com o fabricante da máquina de solda.  

 

8.1.5. Verificar visualmente as superfícies externas dos tubos quanto à existência de 

trincas e riscos com profundidade acima de 10 % da espessura. Em caso positivo, 

descartar a parte afetada. 

 

8.1.6. Verificar se as extremidades dos tubos e conexões estão perpendiculares ao eixo da 

tubulação. Caso necessário, cortar usando ferramentas adequadas.  

 

8.2. LIMPEZA INICIAL 
 

8.2.1. Limpar as superfícies internas e externas das extremidades dos tubos ou conexões 

a serem unidos, antes de colocá-los no equipamento. Toda impureza deve ser 

retirada da área de solda.  

 

8.2.2. Limpar a unidade de faceamento.  
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8.3. POSICIONAMENTO (Fixação dos tubos e/ou conexões a serem unidos)  
 

8.3.1. Verificar se o adaptador de diâmetro (casquilho) corresponde ao diâmetro da 

tubulação a ser unida. 

 

8.3.2. Fixar os tubos e/ou conexões na máquina de solda para execução da solda de topo.  

 

8.3.3. Fazer um pré-alinhamento da tubulação a ser unida.  

 

8.3.4. Quando necessário, utilizar um suporte (rolete) para os tubos ou conexões 

adquirirem um alinhamento adequado e reduzir o arraste.  

 

 

8.4. FACEAMENTO DAS EXTREMIDADES DOS TUBOS OU CONEXÕES  
 

8.4.1. Facear a extremidade dos tubos ou conexões, de forma a garantir a retirada da 

camada oxidada e obter o paralelismo entre as faces a soldar. O faceamento de todo 

o perímetro do tubo é caracterizado pela formação de uma fita homogênea e 

contínua.  

 

8.4.2. Remover todas as rebarbas das extremidades dos tubos ou conexões. 

  

8.5. VERIFICAÇÃO DA FRESTA E DO ALINHAMENTO ENTRE TUBOS E/OU 
CONEXÕES  

 
8.5.1.  Verificar a fresta e o alinhamento, conforme a Figura 2.  
 

 
 

Figura 2 – Medição da fresta e do alinhamento 

 

8.5.2. Avaliar a fresta e o alinhamento conforme critérios a seguir e, se necessário, corrigi-
los:  

 
a) fresta (cota “a”):  
admite-se uma fresta máxima conforme a Tabela 1;  
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b) alinhamento (cota “b”):  
admite-se um desalinhamento máximo de até 10% da espessura nominal das paredes.  
 
 
 
 

Tabela 1 – Fresta máxima 
 

Diâmetro externo do tubo 
(DE)  

mm  

Fresta (“a”) 
máxima  

mm  

DE < 400  0,5  

400 ≤ DE < 630  1,0  

630 ≤ DE < 800  1,3  

800 ≤ DE < 1200  1,5  

DE ≥ 1200  2,0  

 

  
8.6.   DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE ARRASTE  

 
8.6.1. Determinar a pressão de arraste, aumentando gradualmente a pressão da máquina 

até que ocorra a movimentação da tubulação.  
 

8.7. LIMPEZA DA PLACA DE AQUECIMENTO 
 

8.7.1. Limpar a placa de aquecimento e as extremidades dos tubos ou conexões com 
papel, que não solte fibras ou tinta, embebido em álcool isopropílico ou etílico, 
ambos com no mínimo 92% de pureza.  
 

8.8. AQUECIMENTO DAS EXTREMIDADES DOS TUBOS E/OU CONEXÕES  
 

8.8.1. Verificar os parâmetros de solda (pressões, tempos e temperaturas) fornecidos 
pelo fabricante da máquina de solda. Os valores são dados em função das 
características mecânicas da máquina do diâmetro do SDR, e do método de solda 
aplicável, conforme descrito no item 8.11. 

 
8.8.2. Elevar a temperatura da placa de aquecimento conforme parâmetros estabelecidos 

pelo fabricante da máquina de solda. Assegurar, com termômetro de superfície ou 
infravermelho, que a temperatura está dentro da faixa estabelecida pelo fabricante 
em toda a superfície de solda.  

 

8.8.3. Posicionar a placa de aquecimento na máquina de solda e pressionar as 
extremidades dos tubos ou conexões, simultaneamente, contra a placa de 
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aquecimento, para aquecer as superfícies a serem soldadas, aplicando a pressão 
para formação do cordão inicial, calculada conforme a expressão a seguir:  

 

Pressão para formação do cordão inicial = Pressão fornecida pelo fabricante da 
máquina de solda + Pressão de arraste  
 

8.8.4. Observar a formação do cordão inicial, até atingir a altura conforme parâmetros 
estabelecidos pelo fabricante da máquina de solda. 
 

NOTA: a altura do cordão de solda é um valor de simples referência, não sendo passível 
de medição. 
 

8.8.5. Em seguida, reduzir a pressão da máquina para a pressão de aquecimento, 
mantendo-a pelo período estabelecido pelo fabricante da máquina.  

 
8.8.6. Completado o tempo de aquecimento, afastar as extremidades aquecidas, remover 

a placa de aquecimento e unir as extremidades com a pressão de solda, calculada 
conforme a expressão a seguir:  

 

Pressão de solda = Pressão fornecida pelo fabricante da máquina + Pressão de 
arraste  
 

8.8.7. Toda a operação deve ser executada no menor tempo possível, limitado ao 
estabelecido pelo fabricante da máquina de solda.  
 

8.9. RESFRIAMENTO  
 

8.9.1. A união deve ser mantida imóvel e sob a pressão de solda na máquina de solda 
pelo período de tempo para resfriamento estabelecido pelo fabricante da máquina 
de solda. Este requisito é necessário para estabelecer a resistência e atingir a 
integridade da união. 
  

8.9.2. O segundo tempo de resfriamento, sem pressão, quando necessário, pode ser 
realizado dentro ou fora do equipamento.  

 

 
8.10. MARCAÇÃO 

 
8.10.1. Anotar com marcador permanente, ao lado da solda realizada, os seguintes 

dados: 
 

a) data; 

b) hora de início e término do ciclo de resfriamento com pressão; 

c) hora do término do ciclo de resfriamento sem pressão (se aplicável); 
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d) identificação do soldador. 

 

8.11. PARÂMETROS DE UNIÃO POR SOLDA DE TOPO  
 

8.11.1.  Generalidades:  
 

8.11.1.1. A união por solda de topo pode ser realizada por dois métodos:  

a) união por baixa pressão de solda;  

b) união por alta pressão de solda.  

8.11.1.2. Cabe ao fabricante da máquina de solda a definição dos métodos aplicáveis para 
cada equipamento e, a partir deles, a disponibilização de tabelas de parâmetros 
de valor de DE e SDR. 
 
 

8.11.2. Método de união por baixa pressão de solda:  
 

8.11.2.1. A união por baixa pressão de solda deve ser realizada por uma das seguintes 
metodologias:  

a) parâmetros estabelecidos na ISO 21307, aplicáveis a tubulações com 
espessura de parede entre 4,5 mm e 70 mm;  

b) parâmetros estabelecidos na DVS 2207-1, aplicáveis a tubulações com 
espessura de parede entre 4,5 mm e 70 mm.  

8.11.2.2. Os parâmetros de união descritos nas referidas normas estão no Anexo A da 
NBR 14464. 
  

8.11.2.3. Os fabricantes das máquinas de soldagem devem disponibilizar uma tabela com 
os parâmetros de união, com base no estabelecido no Anexo A da NBR 14464. 

 

8.11.2.4. No caso de tubulações com espessura de parede menor que 4,5 mm ou maior 
que 70 mm, outros métodos podem ser utilizados mediante acordo entre o 
fabricante da máquina e o executante.  
 
 

8.11.3. Método de união por alta pressão de solda  
 

8.11.3.1. A união por alta pressão de solda deve seguir o estabelecido na ISO 21307, 
aplicável às tubulações com espessura de parede entre 4,5 mm e 70 mm. 
  

8.11.3.2. Os parâmetros de união descritos na referida norma estão no Anexo B da NBR 
14464. 
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8.11.3.3. Os fabricantes das máquinas de soldagem devem disponibilizar uma tabela com 
os parâmetros de união com base no estabelecido no Anexo B da NBR 14464. 
  

8.11.3.4. No caso de tubulações com espessura de parede menor que 4,5 mm ou maior 
que 70 mm, outros métodos podem ser utilizados, mediante acordo entre o 
fabricante da máquina e o executante.  

 

8.12. CONTROLE DA QUALIDADE  
 

Verificações antes da execução da solda: 

a) Deve ser verificado se os tubos, conexões, máquinas e ferramentas estão em 

conformidade com a atividade a ser realizada.  

b) A verificação deve ser realizada por pessoal responsável pela soldagem e os 

resultados de cada verificação devem ser registrados. 

Devem ser realizadas verificações após a execução da solda a fim de se avaliar a 

integridade das uniões conforme itens a seguir: 

 

8.12.1. Controle visual de solda  
 

8.12.1.1. O controle visual das soldas deve ser executado para garantir que a qualidade 
esteja em conformidade com os procedimentos aplicados.  
 

8.12.1.2. Caso seja encontrada qualquer não conformidade, a solda deve ser reprovada e 
refeita. 
  

8.12.1.3. A inspeção visual do cordão de solda deve ser realizada em 100 % das uniões 
executadas.  
 

8.12.1.4. A inspeção visual do cordão de solda deve ser realizada, conforme a seguir:  
 

a) Observar se os cordões estão simétricos e uniformes em largura e altura, em 

todo perímetro do tubo. A Figura 3 apresenta o aspecto típico de uma solda de 

topo executada conforme NBR 14464, bem como exemplos de soldas não 

conformes;  
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Figura 3 - Aspecto típico de uma solda de topo 

 
 

b) Observar se não há incidência de poros superficiais e contaminações;  

 

c) A critério da CONTRATANTE, pode-se solicitar ao CONTRATADO para retirar 

o cordão de solda externo com auxílio de ferramenta apropriada (conforme a 

Figura 4), e então analisar o cordão quanto à sua formação e dobrá-lo contra a 

sua curvatura, para verificar a ocorrência de contaminações, bolhas ou ruptura 

da solda entre os cordões, (conforme a Figura 5).  

 

 
Figura 4 - Retirada do cordão externo 

 
 

Figura 5 - Aparência do cordão final de solda quando retirado 
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8.12.2. Ensaios Destrutivos 
 

8.12.2.1. A CONTRATANTE poderá a seu critério exigir periodicamente do 
CONTRATADO a realização de ensaios destrutivos conforme previsto na NBR 
14464, para controle da qualidade do processo. 

 
8.13. RELATÓRIO DA UNIÃO POR SOLDA TOPO  

 
8.13.1. Deve ser elaborado um relatório da solda de topo contendo no mínimo as 

seguintes informações:  
a) completa identificação dos tubos e conexões, incluindo o DE e SDR, tipo de 

material, nomes dos fabricantes do tubo e conexão e códigos dos lotes de 

fabricação que permitam rastrear as produções do tubo e conexão nos 

controles da qualidade dos fabricantes;  

b) identificação da máquina de solda, informando fabricante, modelo e número de 

série;  

c) identificação do local onde se encontra a solda;  

d) resultados das verificações, especificando se a solda foi aprovada ou rejeitada;  

e) temperatura da placa de aquecimento; 

f) pressão de arraste;  

g) pressão de união durante o aquecimento;  

h) tempo de retirada da placa de aquecimento e união das extremidades;  

i) pressão de solda;  

j) tempo de resfriamento sob pressão; 

k) tempo de resfriamento sem pressão;  

l) nome, assinatura e número da credencial de qualificação do soldador que 

executou a solda (obtida de acordo com a ABNT NBR 16302);  

m) nome e assinatura dos responsáveis do CONTRATADO pela liberação da 

solda (Inspetor de Dutos N1, Inspetor/Supervisor de PE ou Responsável 

Técnico da Obra);  

n) data e hora de execução da solda.  

 

NOTA: Algumas máquinas de solda emitem relatórios contendo parte ou todas as 

informações mencionadas em 8.13.1 de a) a n). Caso os relatórios emitidos pela máquina 

não contenham todas as informações, estas deverão ser registradas manualmente. 
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1. OBJETIVO  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos para planejamento e execução de furo direcional (M.N.D.) para instalação de rede 
de distribuição de gás natural da Paraíba, compreendendo a instalação da tubulação e a 
execução das operações de perfuração, alargamento, puxada, interligação e 
recomposição.  

 

2. DEFINIÇÕES 

 
2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraíba que é a CONTRATANTE. 
 
2.2. CONTRATADO - Empresa contratada pela CONTRATANTE para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.3. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de 
uma rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do 
mesmo.  

 

2.4. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 
 
2.5. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do Contrato e coordenação dos serviços.  

 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N. º 

013/2016 
REVISÃO: 

0 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE 
JOÃO E PESSOA E CAMPINA 

GRANDE 

FOLHA: 

3 de 22
 

DTC - GEE 
FURO DIRECIONAL (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO – M.N.D.) - 

REQUISITOS 

 
2.6. M.N.D. – MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - É um método construtivo, que permite a 
instalação de dutos de distribuição no subsolo sem a necessidade de abertura de valas a 
céu aberto. 
 
2.7. PA-U – POLIAMIDA NÃO PLASTIFICADA - Material utilizado na fabricação de um 
dos tipos de tubulação para condução de gás natural. 
 
2.8. PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – Material utilizado na fabricação de 
um dos tipos de tubulação de gás natural.  
 
2.9. SINALIZAÇÃO NOTURNA - Sinalização composta por objetos luminosos, tais como 
placas, lâmpadas, etc., que alertem terceiros sobre a realização do serviço. 
 
2.10. SINALIZAÇÃO VERTICAL - Subsistema de sinalização viária através de placas, 
onde o meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 
suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, 
eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas. 

 

2.11. INTERLIGAÇÃO (TIE-IN) - União por solda entre as extremidades de dois trechos 
de um duto. 
 
2.12. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 
3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 
 
3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

N-2177 – Projeto de Cruzamento de Travessia de Duto Terrestre; 

N-2328 – Revestimento de Junta de Campo para Duto Enterrado; e, 

N-2432 - Revestimento Externo de Concreto para Duto Submarino. 

 

3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR - 9.061 - Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento (Norma cancelada, 
porém sem substituta);  

NBR – 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível;  



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N. º 

013/2016 
REVISÃO: 

0 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE 
JOÃO E PESSOA E CAMPINA 

GRANDE 

FOLHA: 

4 de 22
 

DTC - GEE 
FURO DIRECIONAL (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO – M.N.D.) - 

REQUISITOS 

 
NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem.  

NBR – ISO – 16486-6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 

combustíveis – Sistemas de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 

e união por solda e união mecânicas Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e 

instalação.  

 
3.1.3. da CONTRATANTE  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos.  

ET - 002/2016 - Sinalização de obras de construção de redes e ramais.  

ET - 004/2016 - Revestimento de Junta Soldada de Aço Carbono. 

ET - 007/2016 - Abertura de Vala para Construção de Redes e Ramais. 

 
3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  
 
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as determinações 
contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial Descritivo da 
Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência direta no 
Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  

 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA atender aos seguintes 

requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.1.Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços.  

4.1.2.Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento na área 

de Segurança e Meio Ambiente.  
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4.1.3.Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 

relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 

medidas de contenção e ações corretivas.  

4.1.4.Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme 

Especificação Técnica relativa a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e 

Ramais”.  

 

4.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

4.2.1. A responsabilidade técnica e administrativa pela execução dos serviços de 
construção e montagem do M.N.D. será do CONTRATADO.  
 
4.2.2. Todos os custos oriundos das atividades de M.N.D., serão de inteira 
responsabilidade do CONTRATADO,  

 

4.2.3. Os serviços serão remunerados conforme preços ofertados pelo CONTRATADO na 
Planilha de Preços Unitários (P.P.U.) e de acordo com os critérios de medição 
estabelecidos no contrato.    
 
4.2.4. Qualquer alteração de escopo do M.N.D. em termos de projeto e de extensão deverá 
ser aprovada pela CONTRATANTE antes da execução dos serviços.  
 
4.2.5. Para fins de remuneração no caso de alterações de extensão de cada M.N.D., 
considerar as condições estabelecidas em cada Contrato. 
 
4.2.6. O CONTRATADO deverá programar as atividades de execução de furo piloto, 
alargamento e puxada, informando à CONTRATANTE com antecedência a data de início 
das atividades, visando não extrapolar os horários normais de trabalho previstos em 
Contrato, podendo inclusive a CONTRATANTE desautorizar o início dos serviços. 
Situações específicas que culminem na necessidade de extrapolação de horário deverão 
ser avaliadas e aprovadas previamente pela CONTRATANTE.  
 
4.2.7. A execução de M.N.D. em relação à sequência da obra e progressão de estacas 
deverá seguir o previsto no cronograma anexo a cada Contrato.  
 
4.2.8. Para o assentamento da tubulação, todos os sistemas subterrâneos de outras 
companhias deverão estar perfeitamente identificados e, quando necessário, remanejados 
com a devida autorização das concessionárias. Ver sugestões de Listas de Verificação para 
Fase de Projeto (Anexo 01) e para Fase de Obras (Anexo 02). 
 
4.2.9. Deverão ser tomadas precauções para não embutir, apoiar ou sustentar as 
tubulações de gás nos sistemas subterrâneos de terceiros, devendo-se sempre manter a 
tubulação distante dos referidos sistemas conforme normas técnicas aplicáveis.  
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4.2.10. Caso não seja possível manter o afastamento referido em 4.2.9 ou se houver 
dúvidas de que ela seja mantida, deve-se efetuar a abertura de cachimbo no local para 
visualização da interferência e execução da devida proteção da tubulação de gás.  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. PLANEJAMENTO  

O planejamento do M.N.D. a ser realizado pelo CONTRATADO deverá estar de acordo com 
o projeto executivo aprovado pelo CONTRATANTE, contemplando desde o levantamento 
e ∕ou revalidação das interferências até a emissão do plano de furo. 

5.1.1. Projeto Executivo  

O projeto executivo da rede de gás relativo à extensão a ser executada por M.N.D. partirá 
do planejamento previamente estabelecido pela CONTRATANTE, ou de proposição do 
CONTRATADO para projeto e/ou execução dos serviços.   

Quando previsto em contrato, O CONTRATADO deverá sondar previamente o solo para 
averiguar as condições geotécnicas para a perfuração direcional.  

O material, diâmetro e espessura da tubulação principal serão definidos pela 
CONTRATANTE, devendo ser considerados para todo o restante do planejamento. Para a 
elaboração do projeto executivo do M.N.D., deverão ser levados em conta ainda os 
aspectos relacionados a seguir:  

a) Material, diâmetro e espessura do tubo camisa (quando aplicável);  

b) Topografia do terreno;  

c) Traçado, extensão e profundidade do M.N.D.;  

d) Quantidade, dimensão e posição de interferências;  

e) Diretriz preferencialmente perpendicular em relação a cruzamentos e travessias;   

f) Curvatura máxima permissível para o tubo principal, tubo camisa (quando aplicável) 
ou hastes de M.N.D.; e 

g) Indicação dos pontos de início e fim para o M.N.D.. 

Neste sentido, atentar para as distâncias mínimas recomendadas em relação à superfície, 
para evitar arqueamento e calço hidráulico, por exemplo, distâncias mínimas em relação às 
interferências, além de evitar excesso de inflexões da diretriz do furo em relação à extensão 
do M.N.D., respeitando sempre a flexibilidade dos materiais envolvidos.  
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O projeto deverá estar compatível ainda com as necessidades de escavação de rampa para 
a tubulação, cachimbos de tie-ins, poços de alívio, bem como posicionamento da máquina 
(ver item 5.1.1.3) e da coluna de tubulação a ser puxada.   

Quando previsto em contrato, deverá ser utilizado tubo camisa. O material do tubo camisa 
poderá ser definido pelo CONTRATADO, exceto se previamente determinado pela 
CONTRATANTE. A tubulação de gás poderá ainda ser concretada, a ser definido também 
pela CONTRATANTE. Quando aplicáveis, tais fatores deverão ser considerados na 
elaboração do projeto.  

O projeto executivo deverá seguir as diretrizes da CONTRATANTE. Quando solicitado pelo 
CONTRATANTE, o CONTRATADO deverá ainda recolher uma ART específica de projeto 
de cada obra especial correspondente, quando o mesmo for de sua autoria. O projeto 
deverá ainda ser aprovado pela CONTRATANTE, cabendo ao CONTRATADO quantas 
revisões forem necessárias até a sua aceitação final.  

A partir do projeto executivo da rede de gás e da extensão a ser executada por M.N.D., 
caberá ao CONTRATADO apresentar um plano de furo contemplando todas as 
características da execução do projeto, conforme descrito a seguir. O plano de furo deverá 
ser previamente aprovado pela CONTRATANTE, cabendo ao CONTRATADO revisá-lo 
quantas vezes for necessário.  

5.1.2 Plano de Furo 
 

5.1.2.1. Seleção da Máquina de Furo  

O CONTRATADO deverá especificar a máquina de furo a ser utilizada na execução do 
M.N.D., a qual deverá ser dimensionada conforme as características do projeto, dada a 
necessidade de força de puxada mínima para a conclusão do M.N.D. com êxito, 
independente da disponibilidade comercial de equipamentos para o CONTRATADO.  

Em função desta seleção, deverá ser informado também o torque da máquina.   

A capacidade de vazão da bomba de fluido da máquina deverá ser informada pelo 
CONTRATADO.  

5.1.2.2. Hastes de Perfuração  

O CONTRATADO deverá especificar as hastes de perfuração a serem utilizadas, as quais 
deverão ter diâmetro e qualidade compatíveis com as capacidades de força e torque da 
máquina. A flexibilidade das hastes (%), deve ser compatível com o raio de curvatura do 
tubo definido no projeto executivo.  

O CONTRATADO deverá disponibilizar a quantidade de barras a serem utilizadas, sendo 
que a extensão total de barras deverá ser equivalente à extensão total do M.N.D. entre os 
pontos de afloramento na superfície, mais uma quantidade de sobra para viabilizar a 
logística das operações.  
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5.1.2.3. Plano de Navegação (furo piloto)  

O CONTRATADO deverá apresentar um plano de navegação do M.N.D., contendo uma 
planilha e um desenho de planta e perfil com cadastro de cotas de avanço horizontal (em 
relação à superfície), com incrementos equivalentes ao avanço de cada haste de 
perfuração, sendo que para cada ponto de superfície deverá ser informada a profundidade 
e a inclinação (pitch) da sonda equivalente à passagem por este ponto, conforme sugestão 
na Figura 01.  

 

Figura 01: Ilustração de perfil do plano de furo. 

Neste plano deverão ser cadastradas ainda as interferências e a topografia do terreno. Além 
disso, deverá ser planejado o posicionamento da máquina, considerando a distância 
necessária em relação ao ponto inicial considerado do M.N.D., sua profundidade e 
inclinação.  

A distância mínima entre o ponto de penetração das barras na superfície e o ponto inicial 
do M.N.D. deverá ser calculada pelo CONTRATADO.  

O posicionamento da máquina deverá ainda ser compatibilizado com o projeto executivo, 
dada a existência de espaço apropriado no local de instalação.  

A topografia do terreno deverá ser considerada no plano de navegação, sendo que em 
aclives deve-se atentar para as instruções de navegação de forma a não haver erros de 
profundidade e inclinação. Deve-se planejar o furo piloto no sentido descendente, e o 
alargamento e a puxada da tubulação no sentido ascendente.  

O CONTRATADO deverá especificar ainda o tipo de pá de perfuração (bit) a ser utilizado, 
bem como as instruções de operação e navegação para cumprimento do plano pré-
estabelecido. Deverá ser especificado também o sistema de navegação a ser utilizado, 
contemplando o tipo de sonda, transmissor, receptor, baterias, etc.  

Nota: Quando definido em contrato, o CONTRATADO deverá utilizar dispositivo que 
permita a emissão de relatório de perfil do furo em tempo real.  

5.1.2.4. Alargamento  
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O CONTRATADO deverá especificar qual o tipo de alargadores que serão utilizados (em 
função do tipo de solo a ser perfurado), a quantidade e diâmetro dos pré-alargamentos e 
do alargamento final, o qual deverá ser no mínimo de 1,5 vez o diâmetro externo da 
tubulação a ser puxada.   

A quantidade de pré-alargamentos dependerá do diâmetro final do furo e do torque 
disponível da máquina, devendo o CONTRATADO verificar esta condição a fim de garantir 
a conclusão do M.N.D. com êxito.  

Caberá ainda ao CONTRATADO, neste caso, sondar e avaliar as condições do terreno a 
ser perfurado. 

5.1.2.5. Fluido de Perfuração  

O CONTRATADO deverá especificar os fluidos de perfuração a serem utilizados conforme 
o tipo de solo a ser perfurado, devendo, no entanto, obrigatoriamente haver a prescrição de 
bentonita para solos considerados grossos (areias, pedregulhos), e polímero para solos 
considerados finos (argilas, siltes). Tal prescrição deverá compreender a qualidade e as 
proporções de cada componente, e deverá ser fornecida por representante ou fornecedor 
de fluidos de perfuração. A responsabilidade pela avaliação do solo a ser perfurado é do 
CONTRATADO.   

O CONTRATADO deverá também dimensionar a quantidade total mínima de fluido a ser 
utilizado para toda a operação.  

5.1.2.6. Fusível Mecânico  

Para tubulações de PEAD e PA-U, deve-se utilizar fusível limitador de força de puxamento, 
instalado entre o alargador e o primeiro tubo da coluna que está sendo puxada, atuando 
como dispositivo de segurança, assegurando que a tubulação e as soldas efetuadas na 
mesma não sofrerão esforços além do especificado, caso isto ocorra o mesmo romperá um 
elemento interno, denominado “break pin”. Neste caso, quando for efetuar a retirada da 
coluna, com tracionamento pela parte posterior, o mesmo só poderá ser efetuado se for 
instalado outro fusível mecânico nesta extremidade, ou seja, todo tracionamento da coluna 
só poderá ser executado com a utilização de fusível mecânico.  

Não é permitido, em hipótese alguma, o uso de fusível mecânico com carga de ruptura 
maior que a especificada para a tubulação que está sendo puxada.  

O CONTRATADO deverá especificar e dimensionar este fusível mecânico, devendo   
apresentar este cálculo para aprovação da CONTRATANTE antes do início da obra.  
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5.2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO M.N.D.  

Para emissão de autorização pela CONTRATANTE para execução de M.N.D., o 
CONTRATADO deverá apresentar os itens descritos a seguir, específicos para M.N.D., a 
serem previamente inspecionados pela CONTRATANTE.  

5.2.1. Máquina de Furo  

A máquina de furo mobilizada pelo CONTRATADO deverá ser inspecionada previamente 
pela CONTRATANTE, a qual deverá atender aos requisitos de dimensionamento previstos 
no plano de furo.  

A máquina deverá apresentar bom estado de conservação e aparência, bem como todas 
suas funcionalidades deverão estar operantes. Não poderá apresentar qualquer vazamento 
de fluidos de lubrificação ou arrefecimento, ruído excessivo ou emissão excessiva de 
fumaça de escape.   

O sistema de acoplamento e travamento das hastes de perfuração deverá ter acionamento 
totalmente automático, isento da necessidade da atuação manual do operador ou ajudante.  

A máquina deverá ser dotada de sistema de travamento da operação quando da ausência 
do operador acomodado no posto de operação. Em hipótese alguma este sistema poderá 
ser desativado.  

A máquina deverá ter sistema de proteção e mitigação de acidentes com descargas 
elétricas, contemplando sistema de aterramento para dissipação de corrente e alarme com 
travamento automático da máquina. A máquina deverá ser dotada de manômetros para 
leitura e pressão hidráulica correspondente ao torque, ao pullback e à injeção de fluido de 
perfuração.  

5.2.2. Hastes de Perfuração e Acessórios  

As hastes de perfuração deverão ter o diâmetro e comprimento conforme especificado no 
plano de furo. As hastes deverão ser do tipo integral, sem soldas ou emendas. Em hipótese 
alguma serão aceitas hastes com as “cabeças” de rosqueamento soldadas.   

As hastes deverão apresentar bom estado de conservação, isentas de corrosão, 
empenamento e reduções de diâmetro. As roscas de acoplamento deverão estar íntegras 
e sem desgaste. Deverão ser usados contra-pinos ou porcas-travas a fim de evitar o 
desprendimento das partes durante a operação do M.N.D.  

O destorcedor e anilhas a serem acoplados entre os alargadores e hastes também deverão 
apresentar dimensões e estado de conservação compatíveis com a execução dos serviços. 
De igual forma a “cabeça” de puxe e adaptadores deverão ser apropriados para o diâmetro 
da tubulação, bem como estar em boas condições de uso.  

5.2.3. Bits e Alargadores  
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Os bits e alargadores deverão ser compatíveis com a especificação do plano de furo, 
conforme tipos e tamanhos descritos, e deverão apresentar estado de conservação 
compatível com os serviços a serem executados. Não poderão apresentar desgaste 
profundo e os elementos de corte (dentes, raspadores, etc.) deverão estar íntegros.  

5.2.4. Equipamentos e Ingredientes para Fluido de Perfuração  

Os ingredientes prescritos para o fluido de perfuração deverão ser apresentados com 
certificado de qualidade, e volumes compatíveis com a descrição do plano de furo e cálculo 
de volume total de fluido. Aditivos para controle do pH da água (barrilha) também deverão 
ser apresentados.   

A água a ser utilizada para composição do fluído deverá ser incolor e isenta de impurezas. 
Em hipótese alguma poderá ser utilizada água salgada. O pH da água deverá estar entre 
8,5 e 9,0.  

A máquina de furo deverá ser dotada de bomba de injeção de fluido com capacidade de 
vazão compatível com o informado no plano de furo, a ser constatado pela sua plaqueta de 
identificação. Caso entenda-se necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar um teste de 
vazão pelo tempo de enchimento do tanque de mistura.  

O tanque de mistura deverá ter capacidade compatível com o volume total de fluido a ser 
utilizado, e deverá apresentar bom estado de conservação, isento de vazamentos.  

5.2.5. Sistema de Navegação  

O sistema de navegação deverá ser o informado no plano de furo, devendo apresentar 
minimamente as seguintes características e funcionalidades:  

a) Sistema do tipo walkover;  

b) Display de navegação remoto para o operador da máquina;  

c) Receptor com display para o navegador;  

d) Gravação dos dados de navegação (profundidade e inclinação) para geração 
de relatório, quando previsto em contrato; e 

e) Sistema de navegação “ao alvo” ou “a cabo”, quando previsto em contrato. 

A CONTRATADO deverá realizar calibração do sistema para sua liberação, com 
acompanhamento da CONTRATANTE, antes do início dos serviços, devendo ser verificado 
o valor observado através de uma medição com trena nos cachimbos de sondagem e saída 
da broca, lembrando que uma sonda mal calibrada poderá danificar outra rede ou causar 
um incidente, pois poderá estar em uma profundidade diferente da registrada no aparelho. 

No caso da indisponibilidade de sistema compatível com esta especificação, caberá ao 
CONTRATADO informar à CONTRATANTE, que avaliará caso a caso a fim de avaliar 
alternativas.  
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5.2.6. Equipamentos e Materiais de Apoio  

O CONTRATADO deverá dispor dos seguintes equipamentos de apoio:  

a) Caminhão sugador para remoção de fluido de perfuração, com capacidade 
compatível com a vazão de fluido e cortes da furação;  

b) Bombas de esgotamento para os cachimbos, em quantidade e capacidade 
compatível com as dimensões dos cachimbos;  

c) Bomba de rebaixamento de lençol freático, quando necessário; 

d) Mangueiras, conexões e demais acessórios para sucção e esgotamento;  

e) Materiais para escoramento de cachimbos;  

f) Escadas para os cachimbos;  

g) Cintas para apoio de carga, em quantidade compatível com a extensão da 
coluna; e 

h) “Roletes” para apoio da coluna a ser puxada, compatível com o diâmetro e 
extensão da tubulação, conforme sugestão na Figura 02. 

 

Figura 02: Ilustração de “rolete” para puxada da tubulação. 

 

5.2.7. Profissionais de Operação e Navegação  

Os profissionais mobilizados para operação da máquina e navegação do M.N.D. deverão 
ter comprovação de capacitação mediante participação em treinamentos/cursos ou 
experiência com execução de perfurações similares.  

5.2.8. Equipamentos de Proteção e Sinalização  

Deverão ser apresentados equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e 
botas para operador, navegador e todos os demais operários e ajudantes envolvidos com 
o M.N.D., bem como equipamentos de proteção coletiva, como materiais de sinalização e 
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contenção ao redor da máquina (cerquite, cones, etc.) e para as escavações 
correspondentes (tapumes e cerquites).  

 

5.2.9. Equipamentos de comunicação  

Deverá ser disponibilizado pelo CONTRATADO, exclusivamente para a execução de 
M.N.D., um par de rádios de telecomunicação em canal fechado, em bom estado e com 
capacidades de bateria adequadas.  

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

 

6.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

A partir da emissão de liberação, a execução dos serviços obedecerá às etapas de 
execução descritas a seguir.  

6.1.1. Inspeção do Local  

O trecho onde será executado o M.N.D. deverá ser inspecionado pelo CONTRATADO, sob 
supervisão da Fiscalização da CONTRATANTE, devendo ser identificado e sinalizado o 
local para posicionamento da máquina de M.N.D., conforme item 3.1.3, o trecho para 
construção da coluna a ser puxada, e os locais de escavação de cachimbos de tie-in, poços 
de alívio e rampa para puxada da tubulação. Tais posicionamentos poderão ser ajustados 
conforme verificação de campo, devendo, no entanto, respeitar os limites de projeto.  

Além disso, deverão ser sinalizadas as interferências existentes e sua diretriz, tanto as que 
estiverem cadastradas no projeto, quanto as que sejam observadas no físico e que não 
estejam contempladas no cadastro (cicatrizes de corte de asfalto, bueiros, postes com 
tubulação de afloramento de cabeamento subterrâneo, etc.). A sinalização deverá ser feita 
com estacas ou pintura na superfície.  

Verificar também possíveis pontos de instabilidade do terreno, em especial a posição de 
colocação da máquina, sendo que este ponto deve suportar adequadamente o peso e a 
ancoragem da máquina para evitar deslocamentos indesejados. Caso necessário avaliar 
junto com a Fiscalização da CONTRATANTE a viabilidade e alternativas de execução.   

6.1.2. Sondagens  

Após inspeção inicial, o CONTRATADO deverá sondar os locais de execução do M.N.D., 
para localização física das interferências quanto sua profundidade e caminhamento, dadas 
possíveis incertezas de cadastro. Além da diretriz do próprio M.N.D., investigar também os 
locais onde serão escavados os cachimbos de interligação, rampa para puxada da 
tubulação, entre outros.  

6.1.3. Construção e Montagem da Tubulação de Gás  
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A construção e montagem da tubulação de gás a ser puxada por M.N.D., deverá ser 
executada pelo CONTRATADO conforme normas brasileiras e internacionais, bem como 
especificações técnicas da CONTRATANTE para tubulações de aço carbono, PEAD ou 
PA-U.  

Especificamente para o caso de M.N.D. com tubulação de aço carbono, deverá ser utilizado 
revestimento anticorrosivo apropriado nas juntas soldadas, com resistência mecânica 
apropriada para as operações de “encamisamento” e/ou puxada, conforme ET -  
Revestimento de Junta Soldada de Aço Carbono.  

Após construção da tubulação e antes do encamisamento (quando aplicável), as juntas 
deverão ser cadastradas e localizadas, em relação à primeira extremidade da coluna, em 
relatório específico, para posterior elaboração de relatório final (após puxada) e as-built. 
Também no caso de aplicação de mantas em juntas de aço carbono, deverá ser respeitado 
um período de cura de no mínimo 24 horas antes do encamisamento, quando aplicável.  

A tubulação poderá ainda ser concretada, caso exigido pela CONTRATANTE e 
especificado no projeto.  

A tubulação deverá sempre ser apoiada em toda sua extensão em roletes, calços ou 
sacarias de areia ou solo-cimento, nunca devendo permanecer apoiada diretamente sobre 
o solo.  

6.1.4. Construção e Montagem do Tubo Camisa (quando aplicável) 

A construção do tubo camisa deverá ser executada pelo CONTRATADO conforme normas 
brasileiras e internacionais, bem como especificações técnicas da CONTRATANTE para 
tubulações de aço carbono, PEAD ou PA-U.  

O processo de “encamisamento” da tubulação (processo de inserção da tubulação de gás 
no interior do tubo camisa), via de regra, deverá ser executado a céu aberto, antes da 
puxada. Em casos específicos, quando o M.N.D. for de curta extensão, o perfil for 
suficientemente retilíneo e se estritamente necessário, como no caso de tubos-camisa de 
aço ou de tubulação concretada, ou devido a questões de trânsito e acesso, o 
encamisamento poderá ser feito após a puxada do tubo-camisa vazio. Tal situação deverá 
ser avaliada e aprovada previamente pela CONTRATANTE. 

Para o encamisamento, cuidar com os apoios de carga para não gerar condições que 
propiciem danos estruturais à tubulação, bem como a fricção entre o revestimento do tubo 
e o bordo de entrada do camisa, de modo a não danificar o revestimento. As cintas 
utilizadas para içamento deverão apresentar bom estado de conservação e atender aos 
requisitos específicos de SMS. Caberá ainda ao CONTRATADO utilizar obrigatoriamente 
anéis espaçadores conforme ET específica.  

6.1.5. Posicionamento da tubulação para a puxada 
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A tubulação deverá ser posicionada e alinhada de modo a possibilitar a puxada sem a 
ocorrência de esforços mecânicos que venham a comprometer a integridade estrutural da 
tubulação ou causar deformações plásticas.  

Para os casos de M.N.D. no meio urbano, caberá ao CONTRATADO compatibilizar os 
tempos entre a construção da tubulação e a puxada final, a fim de minimizar a obstrução 
de vias e de acessos a propriedades.  

A tubulação deverá ser apoiada sobre os roletes quando não houver escavação de rampa, 
ou quando a coluna estiver montada sobre superfície pavimentada. Nos demais casos, 
sempre utilizar sacaria de areia ou solo-cimento para apoiar a tubulação ao longo de toda 
sua extensão.  

O local de posicionamento da tubulação para a puxada deverá ser analisado previamente, 
a fim de verificar sua condição topográfica, de modo que a mesma deverá permanecer 
integralmente calçada e com perfilamento compatível com a curvatura natural permitida. 
Caso necessário, deverão ser adaptados calços com roletes, com altura apropriada para 
cada ponto de calçamento, de modo a manter a coluna com curvatura compatível, conforme 
exemplo na Figura 03.  

 

Figura 03: Ilustração de calços para tubulação a ser puxada em terreno irregular. 

 

6.1.6. Escavações  

As escavações deverão ser realizadas nos locais previamente marcados, atentando 
sempre para a segurança em termos de estabilidade do terreno, segurança das pessoas 
envolvidas e integridade de interferências existentes.  

No caso de detecção de interferências próximas aos locais de escavação, realizar 
escavação manual, de forma cautelosa, para exata localização e exposição da 
interferência. Caso necessário, modificar o local de escavação mediante prévia autorização 
da CONTRATANTE.  

Os cachimbos de interligação da tubulação instalada por M.N.D. deverão ter, em planta, 
formato retangular com dimensões e profundidade compatível com a soldagem da 
extremidade da tubulação.   
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Para escavação do cachimbo utilizar a ET... – Abertura de Vala para Construção de Redes 
e Ramais. 

Em todos os casos os cachimbos deverão ser dotados de no mínimo uma escada de acesso 
e fuga.  

O CONTRATADO deverá ainda escavar uma rampa para a puxada da coluna, com 
profundidade e inclinação compatível com o último ponto do furo piloto prevista no plano de 
navegação.   

No caso específico de a escavação de rampa não ser possível ou viável, será considerado 
como último ponto do furo piloto o ponto de afloramento na superfície, devendo tal condição 
estar prevista no plano de furo (ver item 5.1.2). Neste caso deverão ser utilizados, 
obrigatoriamente, roletes para suporte da coluna durante a puxada. Tal situação deverá ser 
previamente aprovada pela CONTRATANTE. Ver Figura 04. 

  

 

Figura 04: Ilustração de perfil de M.N.D. com ou sem rampa. 

A CONTRATANTE poderá ainda indicar e solicitar, antes da execução do furo piloto, a 
escavação de poços de alívio, não cabendo à mesma quaisquer ônus adicionais por este 
motivo.  

Para as escavações, deverá o CONTRATADO disponibilizar, durante todo o período entre 
o início das escavações e o seu fechamento final, bombas de esgotamento para drenagem 
dos cachimbos.  

6.1.7. Preparação para o M.N.D.  

A preparação para o M.N.D. inclui as seguintes etapas:  
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a) Checar as condições de segurança para todo o pessoal envolvido, inclusive o 
uso de EPI’s adequados;  

b) Posicionar a máquina conforme plano de furo e ancorá-la ao solo;  

c) Checar e interligar o sistema de aterramento e alarme de choque elétrico;  

d) Isolar e sinalizar o local onde situa-se a máquina;  

e) Carregar a rack com as hastes;  

f) Ajustar a primeira haste com o bit de perfuração e sonda (calibrada);  

g) Ajustar a elevação da rack para a inclinação prevista no plano de furo;  

h) Interligar e checar o sistema de injeção de fluido;  

i)         Checar o funcionamento do sistema de rádio para comunicação entre o 
operador e o navegador.  

j)         Checar os comandos da máquina e o sistema de bloqueio por ausência do 
operador.  

6.1.8. Furo Piloto e Alargamento  

O furo piloto deverá ser executado estritamente conforme o previsto no plano de furo. No 
entanto o operador e o navegador deverão estar aptos a responder a situações imprevistas, 
tendo total domínio sobre as informações (leituras) da máquina e do sistema de navegação.  

De igual forma, os alargamentos deverão ser executados conforme parâmetros de etapas 
(diâmetros) e vazão de fluido previstos no plano de furo, estando operador e navegador 
prontos para situações imprevistas.  

Os alargadores deverão, obrigatoriamente, serem acoplados e desacoplados em posição 
correspondente aos cachimbos ou escavações, de forma a não alargar o túnel em trechos 
onde não será instalada tubulação. Ver Figura 05. 

 

Figura 05: Remoção de alargadores. 
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Durante todo o período de execução do furo piloto e alargamento, o caminhão sugador 
deverá estar em operação para remoção da mistura fluido/cortes de perfuração proveniente 
das operações.  

Durante todas as operações, deverão haver hastes de perfuração devidamente acopladas 
ao longo de toda a extensão do M.N.D. entre os pontos de afloramento na superfície, sendo 
proibida a ausência de hastes e a utilização de guias, tais como esferas ou alargadores, 
para condução das hastes através do furo previamente executado. Tal condição aplica-se 
a todos os M.N.D., independentemente das condições logísticas e operacionais de cada 
local. 

No caso de alguma ocorrência fora do previsto, por exemplo, alguma alteração abrupta nas 
leituras de pressão da máquina, deve-se conferir a posição da perfuração e das 
interferências, e se necessário sondar o local. Verificar também se a injeção de fluido está 
correta.  

Para o furo piloto, desvios poderão ser executados, porém com avaliação e autorização 
prévia da CONTRATANTE. 

Quando ocorrer a impossibilidade do navegador atuar (ex. travessia de rodovias, ferrovias, 
cursos d’água, etc.) a navegação deverá ser feita pelo sistema “ao alvo” ou “a cabo”, 
conforme definido em contrato.  

Caso haja a impossibilidade de conclusão do furo piloto conforme plano inicial, culminando 
na necessidade de execução de um novo furo piloto em outra posição e traçado, caberá ao 
CONTRATADO às expensas suas, revisar todo o plano de furo, que deverá ser 
previamente aprovado pela CONTRATANTE.  

Durante a navegação, os dados de profundidade e inclinação deverão ser registrados, para 
posterior emissão de um relatório e elaboração do as-built. Para o alargamento final (maior 
diâmetro), considerar que as atividades não poderão ser interrompidas até a conclusão da 
puxada da tubulação. Caso tal recomendação seja descumprida, o ônus do risco de perda 
de todo o M.N.D., devido à possibilidade de “fechamento” do furo, será integralmente do 
CONTRATADO.  

Todo o fluido de corte removido pelo caminhão sugador deverá ser reprocessado para 
utilização futura, ou destinado para local de descarte apropriado e licenciado, conforme 
procedimentos específicos de SMS a serem aprovados pela CONTRATANTE.  

6.1.9. Puxada  

A puxada deverá ser executada imediatamente após o término do último alargamento, e de 
forma ininterrupta até o posicionamento final da tubulação.  

A “cabeça” de puxe deverá ser bem fixada na tubulação de gás e/ou no tubo camisa, de 
forma a não se desprender da tubulação, bem como não poderá permitir a entrada de 
sujeira, lama ou fluido de perfuração em excesso dentro da tubulação.   
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A cabeça deverá ser precedida de alargador com diâmetro imediatamente inferior ao maior 
diâmetro do alargamento, acoplado ao destorcedor e ao fusível mecânico (apenas para 
PEAD e PA-U) conforme especificado no item 5.1.2.6.  

O operador deverá estar apto a responder a situações imprevistas, visando sempre manter 
a continuidade e nunca a interrupção da puxada da tubulação.  

Durante todo o período de execução da puxada, o caminhão sugador deverá estar em 
operação para remoção da mistura fluido/cortes de perfuração proveniente das operações.  

Todo o fluido de corte removido pelo caminhão sugador deverá ser reprocessado para 
utilização futura, ou destinado para local de descarte apropriado e licenciado, conforme 
procedimentos específicos de SMS a serem aprovados pela CONTRATANTE.  

Durante o puxe da coluna deve ser executada a inspeção do revestimento do duto com a 
utilização do aparelho “Holiday Detector”. 

Devem ser inspecionadas, após a conclusão do puxe da coluna, as condições do início e 
do fim do duto assentado. 

Caso ocorra alguma situação que culmine na necessidade de interrupção e consequente 
impossibilidade de conclusão da puxada, caberá ao CONTRATADO,  desde que aprovado 
pela CONTRATANTE:  

a) Retroceder toda a tubulação puxada, atentando para não exercer esforços 
mecânicos excessivos e deformações plásticas na tubulação;  

b) Inspecionar a tubulação de gás (integridade superficial, revestimentos);  

c) Substituir trechos danificados ou rejeitados por qualquer outro motivo;  

d) Realizar teste de pressão, a ser planejado pelo CONTRATADO e aprovado pela 
CONTRATANTE; 

Com relação ao M.N.D., o CONTRATADO  deverá avaliar e decidir pela:   

a) Realização de uma nova tentativa através do mesmo furo executado previamente, 
refazendo o alargamento e a puxada;   

b) Modificação parcial, ou total, da diretriz do M.N.D.. Neste caso, o projeto executivo e 
o plano de furo deverão ser revisados ou reelaborados.  

c) Possibilidade de conclusão do trecho por vala aberta 

A CONTRATANTE deverá avaliar a alteração sugerida pelo CONTRATADO.  
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6.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Cruzamentos e travessias: 

 As colunas soldadas de aço carbono, devem ser testadas hidrostaticamente 
(Teste Simplificado) antes do puxamento. Estes testes devem contemplar 
passagem de placa calibradora;  

 As colunas soldadas de PEAD e PA-U também devem ser testadas (teste 
simplificado) conforme procedimento especifico antes do puxamento. 

 

Integridade do revestimento da tubulação construida:  

Toda tubulação de aço carbono, executada por M.N.D., deverá ter a integridade do 
seu revestimento avaliada por método PCM (Pipeline Current Mapper) conforme 
procedimento especifico e estabelecido em contrato. 

 

6.3  ACOMPANHAMENTO 

A navegação do furo e o puxe da coluna, incluindo suas inspeções, devem ser 
acompanhadas permanentemente por um inspetor de dutos N1 qualificado, devendo 
registrar a atividade, através do relatório específico. Os registros devem ser mantidos nos 
arquivos do Controle da Qualidade e são incluídos no Livro de Dados da Obra (“data book”); 

6.4 ELABORAÇÃO DE DATA-BOOK E AS-BUILT  

Após conclusão da execução dos serviços, o CONTRATADO deverá emitir os relatórios de 
qualidade correspondentes ao M.N.D., os quais deverão seguir os mesmos modelos e 
critérios dos demais relatórios da obra, e deverão ser incorporados no data-book final da 
obra.  

O projeto as-built do M.N.D. deverá decorrer de uma revisão da última versão do projeto 
executivo aprovado, contemplando os dados reais obtidos do registro da navegação, bem 
como o cadastro georreferenciado dos pontos de interligação a montante e a jusante da 
tubulação do M.N.D.  

Além do projeto específico do M.N.D., o projeto de planta e perfil do trecho correspondente 
também deverá ser atualizado na forma de as-built compreendendo a planta e perfil real do 
M.N.D.  

Os projetos as-built deverão ser aprovados pela CONTRATANTE, cabendo ao 
CONTRATADO quantas revisões forem necessárias até a sua aceitação final.  
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7. ANEXOS  

 

ANEXO 01 – LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CADASTROS – FASE PROJETO 
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ANEXO 02 – LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CADASTRO – FASE OBRAS 
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1. OBJETIVO  

 A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 

seguidos para realização de trabalhos envolvendo soldagem e furo com o duto em 

operação (trepanação), em dutos de POLIETILENO (PE80 ou PE100) contendo gás 

natural, com a utilização de tê de serviço ou tê de balonar. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. CONTRATANTE - Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraíba. 
 
2.2. CONTRATADA – Empresa contratada pela COMPANHIA PARAÍBANA DE GÁS para 
a execução de um determinado serviço. 
 
2.3. FISCAL - Profissional da CONTRATANTE ou seu preposto encarregado de verificar 
execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, bem como verificar o atendimento 
a todos os itens Contratuais firmados entre as partes. 
 
2.4. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do Contrato e coordenação dos serviços. 

 

2.5. TREPANAÇÃO - Técnica de furação de uma tubulação ou duto em operação, por 
meio de uma conexão previamente instalada e sem parada operacional 
 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 

as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  

 

3.1.1. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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NBR - 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível. 

NBR - 14.461 - Sistema 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). 

NBR - 14.462 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 

Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos. 

NBR - 14.463 - Sistema para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 

Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos. 

NBR - 14.465 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 

Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda por eletrofusão. 

NBR – 16.302 - Qualificação de pessoas no processo construtivo de edificações — Perfil 

profissional do soldador e mantenedor de tubos e conexões de polietileno. 

  

3.1.2. da CONTRATANTE  

ANEXO Q4 – Memorial Descritivo da Obra 

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos.  

ET – 002/2016 - Sinalização de obras de construção de redes e ramais.  

 

3.1.3. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 15 - Norma Regulamentadora 15 -  Atividades e Operações Insalubres.  

NR 6 - Norma Regulamentadora 6 -  Equipamento de Proteção Individual. 

 

 

3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 

determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 

Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 

direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 

Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 

técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimentos.  
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4. REQUISITOS GERAIS  

 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá ao CONTRATADO atender aos seguintes 

requisitos gerais:  

 

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 

dos serviços.  

 

4.1.2. Todo o pessoal do CONTRATADO envolvido nos trabalhos deverá ter sido 

treinado nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido 

treinamento na área de Segurança e Meio Ambiente.  

 

4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo da 

relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção de 

medidas de contenção e ações corretivas.  

 

4.1.4.  Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET - 

Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais. Quando os serviços interferirem 

com a via de tráfego de veículos deve ser utilizada sinalização noturna;  

 

4.1.5. Todos os funcionários em trabalho permanente próximo à área de tráfego de 

veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Opcionalmente 

pessoal em trânsito, supervisores, visitantes e Fiscalização, podem utilizar colete refletivo 

tipo “X”.  

 

4.1.6. Durante os serviços os funcionários devem estar munidos dos EPI’s 

necessários, aplicáveis, conforme o Anexo Q12.  

 

4.1.7. Devem manter-se nas frentes de trabalho pessoal treinado, dispondo de meios 

rápidos e eficazes de comunicação e transporte em caso de emergências.  

 

4.1.8. Todos os equipamentos automotivos de grande porte devem ser equipados 

com alerta sonoro automático de ré e submetidos à vistoria pela Fiscalização da ...........   

 

4.1.9. Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas, equipamentos 

e materiais utilizados. Logo após o almoço, recolher os restos de materiais plásticos ou de 

alumínio das marmitas, de modo a evitar a contaminação de mananciais de água, solo e/ou 

contato com animais da região.  
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4.1.10. Todo e qualquer trabalho de soldagem e furo em duto de gás natural em 

operação somente poderá ser executado após a verificação e a execução de todas as 

hipóteses de isolamento, purga, esvaziamento ou outra ação que venha a minimizar os 

riscos decorrentes da atividade.  

 

4.1.11. Além do que determina esta Especificação, devem ser obedecidas todas as 

condições estabelecidas nos procedimentos específicos de Permissão de Trabalho (PT). 

 

4.1.12. A efetiva realização da soldagem e furo em duto de Gás Natural em operação 

somente poderá ser executada após análise detalhada, feita em reunião da qual devem 

participar os seguintes órgãos ou responsáveis pelas atividades de:  

a) operação;  

b) execução;  

c) segurança industrial; e  

d) projeto.  

 

4.1.13. O resultado dessa reunião deve ser registrado em ata específica, conforme 

Anexo A.  

 

 

4.1.14. Com base na análise prevista no item 4.1.12, deve ser elaborado procedimento 

específico por escrito, que venha a cobrir todos os serviços a serem executados, conforme 

Anexo B.  

 

4.1.15. Para execução dos serviços devem ser considerados os seguintes itens:  

a) vestuário e equipamentos de proteção individual (EPI) para todo o pessoal 

envolvido no local dos trabalhos;  

b) acompanhamento pelo pessoal de operação durante todo o decorrer dos 

trabalhos, os quais devem ter alguma ação em caso de emergência, dispondo de 

meios rápidos e eficazes de comunicação;  

c) conhecimento por parte de todo o pessoal envolvido dos serviços normais que 

possam vir a ser afetados pelos trabalhos ou por situações de emergência geradas 

por eles, quando da realização dos trabalhos;  

d) perigos potenciais, no local dos trabalhos (vazamento, fogo, etc.);  

e) vias de escape desobstruídas e dotadas de iluminação com o respectivo 

conhecimento de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, com os trabalhos;  
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f) condições do acessório ou derivação a instalar;  

g) condições da(s) máquina(s) de soldagem e fonte de energia;  

h) lista de todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários aos 

trabalhos de soldagem e furação;  

i) planejamento das ações de controle de emergência, incluindo pessoal, 

equipamentos, abrangendo no mínimo combate ao fogo, primeiros socorros, resgate, 

evacuação de área e interdição; e,  

j) determinação da pressão de teste nos acessórios, com base nos dados de 

projeto da instalação.  

 

4.2. Os trabalhos de soldagem ou furo para fixar acessórios ou derivação em duto, de PE, 

não podem ser executados sobre curvaturas ou pontos de mudança de diâmetro.   

 

4.3. Os locais abaixo do nível do solo (escavações, caixas de válvulas, caixas de 

ERP/EMRP’s, etc.) onde se realizarem trabalhos de soldagem e furação, devem ser 

providos de ventilação mecânica eficiente e de vias de escape permanentemente 

desobstruídas.  

 

4.4. Todos os profissionais envolvidos nos trabalhos e seus supervisores devem ter 

conhecimento dos riscos envolvidos e dos procedimentos a seguir.  

 

4.5. O término dos trabalhos e o retorno à normalização devem ser notificados a todas as 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente com os mesmos.  

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. TRABALHOS DE SOLDAGEM  

 

5.1.1. Os procedimentos de soldagem e os soldadores empregados nos trabalhos 

devem ser qualificados de acordo com a ET – 012/2016.  

 

5.1.2. Deverá ser garantido o suprimento de energia elétrica durante todo o tempo 

previsto para a execução da soldagem.  

 

5.1.3. Após a aprovação da solda pelo respectivo responsável, deve ser efetuado o 

teste pneumático da derivação, antes da execução da furação.  
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6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

 

6.1. TRABALHOS DE TREPANAÇÃO 

 

Devem ser seguidas todas as instruções operacionais recomendadas pelos 

fabricantes dos tês de serviço e tês de balonar.  

    

6.2. RISCOS.  

 

6.2.1. Toda atividade de TREPANAÇÃO deverá ser precedida de uma APR (análise 

preliminar de risco), onde se definirão os riscos envolvidos e a melhor forma de evitá-los ou 

tratá-los. 

 

7. ANEXOS 
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LOGOMARCA DA CDL 
                     ANEXO A   
ATA DE REUNIÃO PARA O SERVIÇO DE 
SOLDAGEM E FURAÇÃO EM DUTO DE 
GÁS NATURAL (PEAD) EM OPERAÇÃO  

       Data    

  

___/____/___  

  
Local da Reunião: 

.............................................................................................................................................................................. 

Participantes: 

.............................................................................................................................................................................. 
 
..............................................................................................................................................................................
.. 

01  

A presente reunião tem por objetivo analisar a execução do seguinte serviço de soldagem e 
furação com o duto em operação:  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

02  

Existe possibilidade de isolamento, purga, esvaziamento ou outra ação que permita a 
eliminação dos riscos decorrentes do trabalho com o duto em operação? (  )  sim (  )  não 
Descrição do procedimento alternativo:  
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

03  

Mesmo considerando que existe a possibilidade de procedimento alternativo, é recomendado 
que os trabalhos sejam feitos com o duto em operação pelos seguintes motivos:  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

04  

Verificações efetuadas quanto ao serviço:  
a) O local a ser soldado foi verificado através de inspeção visual?     (   )   sim    (   )  não;  
b) Existem possíveis interferências com outras soldas já existentes?     (   ) sim      (   )  não;                
c) Foi emitido laudo por escrito pelo responsável por essa inspeção?    (   )  sim     (   )  não;  
d) Os trabalhos serão executados em pontos permitidos pela norma de projeto do  

equipamento?     (   ) sim      (   )  não;  
e) A pressão e a temperatura no interior do duto atende aos limites  

estabelecidos?     (   ) sim        (   ) não;  
f) A distância entre o acessório ou derivação a ser instalado a qualquer outro acessório existente 

permite a instalação e movimentação da máquina de solda?   (    ) sim     (   ) não; e, 
g) Os resíduos da furação poderão interferir com equipamentos instalados no trecho em questão 

da RDGN?     (    )  sim      (    )  não. 

05  

Conclusão:  
Tendo em vista as verificações e planejamento efetuado, o serviço será (  ) não será (  )  
realizado com o duto de gás natural em operação.  
  
 ..............................................              ........................................           ........................................  
   Responsável pelo Serviço                 Gerência Engª/Técnica                  Gerência Operacional  
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LOGOMARCA DA CDL 
                       ANEXO B   
PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PARA 
SOLDAGEM E FURAÇÃO EM DUTO DE GÁS 
NATURAL (PE) EM OPERAÇÃO  

             Data      

  

    ____ /____ /____  

  
Trecho da RDGN e localização do serviço a ser executado: 

..........................................................................................................................  

Ruas a serem bloqueadas (total ou parcial) para a execução dos serviços:  

.......................................................................................................................... 
Serviço coberto por esse procedimento:  

................................................................................................................................... 
Desenhos:  

................................................................................................................................... 

01  

Condições Gerais:  

  
a) vazão provável do gás natural no trecho: .................. m³/h (nas condições de referência);  
b) diâmetro nominal do duto:    ........... polegadas;  
c) pressão normal de operação: ........................   kgf/cm²;  
d) pressão máxima de operação: ......................    kgf/cm²;  
e) temperatura de operação:  ........................     º C; e,  
f) velocidade do gás no duto nas condições de operação:    ................  m/s  

Obs.:  a velocidade mínima para permitir o serviço é de 0,40 m/s, medida nas condições 

de operação, conforme descrito no item 4.8 da presente Especificação Técnica.  

02       

Verificações efetuadas:  

  
a) a) A válvula a ser instalada foi testada hidrostaticamente?    (   ) sim     (   )  não;  
b) b) A válvula está em condições normais de operação?    (   ) sim   (   ) não; e,  
c) c) Foi feita a verificação das condições gerais de operação e de acesso às válvulas à 

montante e jusante do local da furação?      (   ) sim   (   )  não.  

03  

Equipe que executará os serviços  

  
Encarregado-  

 
Técnico de Segurança-  
 
Soldador-  
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04  

Medidas para permitir acesso fácil e livre ao local dos trabalhos, permitindo rápido escape 
ou resgate de pessoas:  
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

05  

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou Coletivo recomendados:  
Bota de Segurança; 
Capacete; 
Óculos de Segurança; 
Luvas; 
Cintos de Segurança; 
Casaco, avental e perneiras para o soldador; e, 
Extintor de Incêndio. 

06  

Condições da soldagem:  

 
Teste Hidrostático da solda:   pressão de ................   kgf/cm², durante .............  minutos.  

07  

Conclusão:  

 
O planejamento das condições de segurança dos trabalhos está em conformidade com as 
diretrizes de segurança da ...........   
  

 

 
........................................          ...........................................  

Responsável pelo Serviço          Técnico Seg. Trabalho  
  

 

 
      ..........................................        ................................................  

Gerência Engª/Técnica               Gerência Operacional  
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1. OBJETIVO  

  

O presente documento visa definir os requisitos mínimos necessários, atendendo às 

normas de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, a serem cumpridos pelo 

CONTRATADO, para a execução dos serviços de sinalização permanente de redes e 

ramais durante a construção, Montagem e Manutenção da Rede de Distribuição de Gás 

Natural da Paraíba. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 
2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. ACOSTAMENTO - Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à 
parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência, e a circulação de pedestres 
e bicicletas, quando não houver local apropriado para este fim. 
 
2.3. ÁREA DE DOMÍNIO - Área de terreno, de dimensões definidas, destinadas à 
instalação de linhas, complementos, leitos de anodos, estações de bombeamento, válvula 
de bloqueio e demais instalações. 
 
2.4. ÁREA SEGREDADA - Perímetro devidamente isolado com tapumes, barreiras e/ou 
cones ou cerquites, envolvendo toda área de obra necessária.  
 
2.5. CAIXA DE VÁLVULA – Elemento instalado no passeio público ou que determina a 
localização da válvula de bloqueio e de derivação de dutos de PEAD. Fabricada em resina 
e com texto em alto relevo, serve de alerta sobre a existência da rede de distribuição de 
gás natural subterrânea e determina o local exato da válvula.  
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2.6. CALÇADA - Parte de via normalmente segregada e em nível diferente, não 
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestre e, quando possível à 
implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.  
 
2.7. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.8. ESTRADA - Via Rural não pavimentada.  
 
2.9. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de 
uma rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do 
mesmo. 
 
2.10. Instalações da CONTRATANTE. - São todas as áreas operacionais de propriedade 
da CONTRATANTE, tais como: Estações de Redução e Medição de Pressão – ERPM e 
Estações de Distribuição - ED (caixas de válvula, lançadores / recebedores de Pig, vasos 
de pressão e odorizadores).  
 
2.11. INTERFERÊNCIA - Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 
passagem da rede de distribuição.  
 
2.12. MARCO DELIMITADOR DE FAIXA – Marco, normalmente fabricado em concreto 
armado, instalado no limite da faixa de domínio da Rede de Distribuição.  
 
2.13. MARCO DE SINALIZAÇÃO – Marco, normalmente fabricado em concreto armado, 
instalado ao longo do eixo da Rede de Distribuição, com a finalidade de indicar a sua 
localização, os cruzamentos e as travessias, bem como alertar sobre a existência da rede 
de distribuição de gás natural subterrânea da CONTRATANTE. Pode ser utilizada também 
no balizamento das caixas de válvulas e dos leitos de ânodos.   
 
2.14. MARCO QUILOMÉTRICO DA FAIXA – Marco, normalmente fabricado em de 
concreto armado, instalado nos pontos de quilômetro da faixa com a finalidade de 
estabelecer referência de localização. A cada 1.000 m tem-se a indicação do quilômetro 
percorrido no próprio marco. 
 
2.15. PASSARELA - Obra destinada a transposição de via, em desnível aéreo, destinada 
ao uso de pedestres. 
 
2.16. PASSEIO - Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada 
por pintura ou elemento físico separador de pedestre. 
 
2.17. PISTA - Parte da via normalmente utilizada para circulação de veículos identificada 
por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilha ou aos 
canteiros centrais.  
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2.18. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CRUZAMENTO - Placa que indica exatamente o 
local onde a diretriz do duto inicia/termina um cruzamento de via ou outro duto/cabo.  
 
2.19. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRAVESSIA – Placa que indica exatamente o local 
onde a diretriz do duto inicia/termina uma travessia em curso d´água.   
 
2.20. RODOVIA - Via pavimentada. Pode ser definida como uma estrada de rodagem ou 
uma via de transporte interurbano de alta velocidade. 
 
2.21. SINALIZAÇÃO - Conjunto de símbolos, marcas e convenções destinadas a 
regulamentar a utilização do sistema viário e advertir ou orientar o condutor ou pedestre.  
 
2.22. TACHÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VÁLVULA - Tachão instalado no passeio e que 
determina a localização da válvula sob o passeio. Normalmente fabricado em resina 
poliéster na cor amarela e com texto em baixo relevo na cor preta.  

 

2.23. TACHÃO DE VIA OU CALÇADA (principal) - Tachão que faz indicação do duto 
construído na via ou na calçada. Normalmente fabricado em resina de poliéster na cor 
amarela e com texto em baixo relevo, na cor preta, serve de alerta sobre a existência da 
rede de distribuição de gás natural subterrânea.  
 
2.24. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo 
a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  
 
2.25. VIA LOCAL - Caracterizada por intercessões em nível não semaforizadas destinada 
apenas ao acesso local ou áreas restritas.  
 
2.26. VIA RURAL - Estradas e Rodovias em áreas com menor ocupação humana.  
 
2.27. VIA URBANA - Ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação 
pública, situada em área urbana, caracterizada principalmente por possuir imóveis 
edificados ao longo de sua extensão. 

 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser 

adotadas as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  

 
3.1.1. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas  

NBR – 7.678 – Segurança na execução de obras e serviços de construção;  

NBR - 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível;  

NBR - 14.462 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - 
Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 
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NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem. 

 
3.1.2. do DNIT 

IPR 743 – Manual De Sinalização Rodoviário; e,  

IPR 738 – Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias 

 
3.1.3. do CONTRAN – Conselho Nacional do Trânsito  

Código de trânsito brasileiro (Anexos I e II).  

 
3.1.4. da PETROBRÁS 

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

N-1219 - Cores; 

N-1550 - Pintura de estrutura metálica; e,  

N-2200 - Sinalização de Dutos, Faixa e Área de Domínio de Duto e Instalação Terrestre de 

Produção. 

 
3.1.5. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 

 
3.2. As instruções descritas nesta especificação complementam as determinações 
contidas nas normas relacionadas.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  

 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 

 

4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  
 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 
serviços. 
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4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 
nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 
na área de Segurança e Meio Ambiente.  
 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 
mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para 
adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  
 

4.1.5. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa 
a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

  
 
4.2 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
4.1.1. Amparado pelas normas de referência e pelas boas práticas, esta ET tem o objetivo 

de fixar parâmetros de sinalização para os dutos, como forma de alertar a existência 
de redes subterrâneas e aéreas de gás natural e também para orientar a própria 
força de trabalho da CONTRATANTE a localizar suas instalações com eficiência e 
precisão, indicar para a população os locais onde estão instaladas as facilidades da 
rede de distribuição da CONTRATANTE, evitando assim a escavação em locais 
indevidos e os possíveis acidentes com o seccionamento dos trechos.  

 
4.1.2. Os marcos devem receber pintura em tinta acrílica, nas cores indicadas nos 

desenhos típicos da CONTRATANTE.   
 
4.1.3. A padronização das cores especificadas para os marcos, tachões e placas, deve 

obedecer à Tabela 01. 
 

Tabela 01- Padrão Munsell de cores 

 COR  Código Munsell  

Preto  N 1  

Branco  N 9,5  

Vermelho  5R 4/14  

Amarelo  5Y 8/12  

Azul  7.5 PB 3/8  

  

4.1.4. Todas as placas, suportes e demais partes metálicas devem receber preparação de 
superfície e pintura conforme norma PETROBRAS N-1550, nas cores indicadas nas 
figuras padronizadas nos anexos desta ET.  
 

4.1.5. A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizada comunicação visual por meio de 
adesivos nas placas de sinalização.  
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4.1.6. A tipologia a ser utilizada nas placas deve seguir a identificação conforme manual 

de identidade visual da CONTRATANTE. (ANEXOS Q12).  
 

4.1.7. As fontes utilizadas nos textos das placas devem ser de acordo com o estabelecido 
pela CONTRATANTE. 

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. MARCO DE SINALIZAÇÃO OU DELIMITADOR DE FAIXAS  

 
5.1.1. Destina-se a sinalizar dutos instalados em estradas e rodovias, em locais de difícil 

visibilidade da rodovia ou onde a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário, 
com intervalos conforme NBR 15280 Parte 2. 
 

5.1.2. Características Construtivas – Poste de seção quadrada (150 x 150 mm) ou seção 
circular (diâmetro 100 mm), em concreto fck 18,0 MPa, armado com barra de aço 
CA50 diâmetro 6,30 mm e estribo em aço CA60 diâmetro 3,40 mm, com 
comprimento mínimo total de 1,50 m, engastado no mínimo 500 mm, conforme 
desenho típico da CONTRATANTE. 
 

5.1.3. Instalação: Para sua fixação no piso fazer uma escavação com no mínimo 50 cm de 
profundidade e abertura de no mínimo o triplo da dimensão de sua base, fixando-o 
totalmente com concreto fck 15 MPa, conforme desenho típico da CONTRATANTE.   

 
 
5.2. MARCO QUILOMÉTRICO   

 
5.2.1. Este tipo de marco é específico de redes de distribuição (exceto bolsões) que tenham 

mais que 1 (um) quilômetro. Possui indicação da quilometragem da rede. 
 

5.2.2. Características Construtivas – Poste de seção quadrada (150 x 150 mm) ou  seção 
circular (diâmetro 100 mm), em concreto fck 18,0 MPa, armado com barra de aço 
CA50 diâmetro 6,30 mm e estribo em aço CA60 diâmetro 3,40 mm, com 
comprimento mínimo total de 1,50 m, engastado no mínimo 500 mm, conforme 
desenho típico da CONTRATANTE.   

 
5.2.3. Instalação:  

  
5.2.3.1. Na Faixa de localização – Deverão ser instalados com espaçamento de 1.000 m 
entre as peças, de modo a indicar a extensão desenvolvida do duto. Neste ponto o marco 
quilométrico substituirá o marco indicador de duto, já que um é múltiplo do outro.  
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5.2.3.2. Para sua fixação no piso fazer uma escavação com no mínimo 50 cm de 
profundidade e abertura de no mínimo o triplo da dimensão de sua base, fixando-o 
totalmente com concreto fck 15 MPa, conforme desenho típico da CONTRATANTE.   
 
5.3. TACHÃO DE REDE ou RAMAL   

 

5.3.1. Aplicação – Destina-se a sinalizar, indicando a presença de dutos de distribuição de 
gás natural. Preferencialmente devem ser instalados em calçadas ou vias urbanas 
ao longo da rede de distribuição.  
 

5.3.2. Características construtivas – Tachão moldado em resina poliéster, com 
características (cor, dimensões, ancoragem, dizeres, etc.) de acordo com desenho 
típico da CONTRATANTE.   
 

5.3.3. Instalação:  
 

5.3.3.1. O tachão de via será instalado preferencialmente no passeio, conforme 
orientação da CONTRATANTE.  

 

5.3.3.2. Deverá ser feito um corte no pavimento com ferramenta apropriada (máquina de 
corte) e fixado com argamassa de modo que o tachão seja bem fixado.   
 

5.3.3.3. A face superior do tachão deverá ser nivelada com o piso acabado.  
 

5.3.3.4. Os critérios de espaçamento e disposição dos tachões ao longo do duto de 
distribuição deve seguir os critérios estabelecidos pelo CONTRATANTE e 
devem constar no Projeto Executivo aprovado. 

 

Nota: No local aonde não seja possível ser instalado o tachão e seja necessária uma melhor 
visualização da sinalização, tais como locais gramados, jardins, etc., a critério da 
CONTRATANTE, poderá ser utilizado marco de concreto ou prisma com tachão, conforme 
desenho típico da CONTRATANTE 
  
5.4. TACHÃO para CAIXA DE VÁLVULA 

 
5.4.1. Aplicação – Pode ser utilizado a critério da CONTRATANTE e destina-se a 
identificar a numeração da válvula de manobra e/ou a sua localização, que pode ser de 
bloqueio ou de derivação.   
 
5.4.2. Características construtivas – Tachão moldado em resina poliéster, com 
características (cor, dimensões, ancoragem, dizeres, etc.) de acordo com desenho típico 
da CONTRATANTE.   
 

5.4.3. Instalação  
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5.4.3.1. O tachão de para caixa de válvula será instalado próximo a esta, conforme 

orientação da CONTRATANTE.  
 

5.4.3.2. Deverá ser feito um corte no pavimento com ferramenta apropriada (máquina de 
corte) e fixado com argamassa de modo que o tachão seja bem fixado.   
 

5.4.3.3. A face superior do tachão deverá ser nivelada com o piso acabado.  
 
 
5.5. PLACAS   

 
As placas têm a finalidade de identificar e alertar a existência de uma rede de distribuição 
ao longo das vias, os equipamentos desta rede e as obras especiais. 
 
Para efeito desta especificação, são consideradas os seguintes tipos de placas:  

a) De sinalização da Rede de Distribuição (ex.: Atenção Não Escavar, etc.);  

b) De sinalização de Equipamentos (ex.: Estação de Redução de Pressão, etc.); 

c) De sinalização de Obras Especiais (ex.: Cruzamento, Travessia, etc.). 

 

Notas:  

d) Evitar a proximidade com árvores, cuja visualização da placa fique prejudicada.  

e) Manter distância de outras estruturas, tais como postes, entrada e saída de veículos 
e locais com outras sinalizações existentes (Ex. Placas de Trânsito, Publicidade etc.).  

f) A placa deve estar visível para um observador a pé ou dentro de um veículo.  

g) As Placas devem ser instaladas perpendicularmente ao sentido da tubulação.  

  

5.5.1. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO   

  

5.5.1.1. Aplicação – As placas destinam-se a sinalizar a existência de uma rede de 
distribuição de gás natural ao longo das vias (ruas, estradas, etc.). 
 

5.5.1.2. Características construtivas e dizeres – De acordo com desenho típico da 
CONTRATANTE.   

 
5.5.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   

  

5.5.2.1. Aplicação – As placas destinam-se a identificar os equipamentos da rede de 
distribuição de gás natural (Estações, Leitos de Anodos, Retificadores, Válvulas de 
Bloqueio, etc.), instaladas lateralmente aos equipamentos, de modo a permitir fácil 
visualização. 
 

5.5.2.2. Características construtivas e dizeres – De acordo com desenho típico da 
CONTRATANTE.   
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5.5.3. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS  

  

5.5.3.1. Aplicação – As placas destinam-se a identificar e advertir a existência de 
cruzamentos (rodovias, ferrovias) e travessias (rios, córregos, valas, etc.), devendo ser 
instaladas a montante e a jusante dos mesmos. 
 
5.5.3.2. Características construtivas e dizeres – De acordo com desenho típico da 
CONTRATANTE.   

  

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

 

6.1. Critério de aceitação: Ao término dos serviços de sinalização, o engenheiro, ou 

técnico por ele designado, deve verificar se as sinalizações foram executadas de acordo 

com os projetos e memoriais, bem como os procedimentos estabelecidos nos itens 

anteriores.   
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1. OBJETIVO  
  
A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos para a execução dos serviços de limpeza, secagem e inertização de tubulações 
de aço carbono e materiais poliméricos (PE e PA), durante a construção e montagem da 
rede de distribuição de gás natural da Paraíba 

Nota: Os testes hidrostático e pneumático são tratados em outras Especificações Técnicas  

 
2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. PBGÁS- COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. CAVALOTE – Trecho de tubulação pré-fabricado, geralmente contendo curvas 
verticais conformadas a frio, utilizado frequentemente em travessias enterradas.  

 

2.3. CERTIFICADO DE QUALIDADE DE MATERIAL - É o registro dos resultados de 
ensaios, testes e exames, exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material. 

 
2.4. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  

 

2.5. CRUZAMENTO - Passagem do duto por rodovias, ferrovias, outros dutos e 
instalações subterrâneas existentes. 

 

2.6. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de uma 
rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo. 
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2.7. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 

 
2.8. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do Contrato e coordenação dos serviços. 

 
2.9. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - É a inspeção realizada por amostragem no Canteiro 
de Obras, onde são verificadas apenas as características principais dos diversos materiais 
de tubulação, tais como, diâmetro, espessura, condições do revestimento, certificados de 
qualidade.  

 

2.10. INTERFERÊNCIA – Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 
passagem da Rede de Distribuição. 

 

2.11. JAQUETA DE CONCRETO - Envoltório anular de concreto,  feito em uma coluna, com 
a finalidade de dar-lhe resistência mecânica para a proteção de cargas externas ou conferir-
lhe peso adicional para estabilizá-la quando submersa. 

 

2.12. PA – POLIAMIDA - Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação para 
condução de gás natural. 
 
2.13. PE – POLIETILENO – Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação 
para condução de gás natural 

 

2.14. PIG – Dispositivo utilizado para limpar, secar ou inspecionar as tubulações. 
 

2.15. PIG DE ESPUMA – Dispositivo de espuma utilizado para absorver a água 
remanescente do teste hidrostático e da limpeza das tubulações. 

 

2.16. PIG CALIBRADOR – Dispositivo utilizado para identificação de restrições ao longo da 
tubulação inspecionada  

 

2.17. PIG DE POLIURETANO BIDIRECIONAL – Dispositivo utilizado para remover a água 
remanescente do teste hidrostático e da limpeza das tubulações. 

 

2.18. PIG ESCOVA – Dispositivo utilizado para a raspagem interna das tubulações em aço 
carbono, quando da realização da limpeza das tubulações. 

 

2.19. PIG MAGNÉTICO DE LIMPEZA – Dispositivo provido de placas imantadas, utilizado 
para remover partículas de óxido e partículas de ferro.  

 

2.20. PIPE SHOP – É uma oficina de campo onde se realizam soldas para montagem de 
conjuntos e spools. 

 

2.21. PRESSÃO – Relação entre força e área. A menos que expressos em contrário, todos 
os valores de pressão apresentados nesta ET são referidos à pressão atmosférica normal. 
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2.22. PRESSÃO DE PROJETO – Pressão usada na determinação da espessura de parede 
e dos componentes de tubulação. É uma pressão fixada a partir das condições de fluxo do 
sistema de gás. 

 

2.23. PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO (PMO) - Máxima pressão em kgf/cm² que a 
tubulação deve suportar em serviço contínuo conduzindo fluido na temperatura de até 50°C. 

 
2.24. PROCEDIMENTO DA EXECUTANTE (CONTRATADO) - É o documento emitido pela 
firma executante (CONTRATADO) dos serviços que define os parâmetros e as condições 
de execução de determinado serviço de construção, pré-montagem ou montagem. 

 
2.25. RESPONSÁVEL TÉCNICO - Pessoa responsável do CONTRATADO, pelas 
atividades realizadas em campo; este deve atuar sob a supervisão do engenheiro 
responsável ou em seu nome quando assim decidido. 

 
2.26. SPOOL - Trecho de uma linha de tubulação fabricado em oficina para ser unido no 
campo a outros trechos pré-fabricados. 
 
2.27. TRAMO – Conjunto de dois ou mais tubos soldados; também denominado coluna. 

 

2.28. TRAVESSIA – Passagens aéreas, subterrâneas ou submersas do duto através de 
rios, lagos, açudes, regiões permanentemente e eventualmente alagadas, depressões 
profundas (grotas) e ravinas. 

 
2.29. TUBO CAMISA OU TUBO LUVA (casing) – Tubo no interior do qual a rede de 
distribuição é montada, facilitando a realização de cruzamento e/ou dando proteção 
mecânica ao duto. 

 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 
 
3.1.  Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 
 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

N-2177 - Projeto de Cruzamento de Travessia de Duto Terrestre; 

N-2328 - Revestimento de Junta de Campo para Duto Enterrado; 

N-2432 - Revestimento Externo de Concreto para Dutos Submarinos; e, 

N-2634 – Operação de passagem de Pig’s em dutos. 
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3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR – 9.061 - Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento;  

NBR – 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível;  

NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem.  

NBR – ISO – 16486-6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 

combustíveis – Sistemas de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 

e união por solda e união mecânicas Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e 

instalação.  

  

3.1.3. da . CONTRATANTE 

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; e, 

ET – 002-2016  Sinalização de obras de construção de redes e ramais. 
 
.  

3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 

 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 
determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 
Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 
direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  
 

4. REQUISITOS GERAIS  
 
4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.  
 
4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  
 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 
serviços. 
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4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 
na área de Segurança e Meio Ambiente.  
 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 
mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para 
adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  
 

4.1.5. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa 
a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
4.2.1. LIMPEZA 
 
4.2.1.1 A limpeza de tubulações é feita com a finalidade de remover poeira, terra, água e 

outros detritos que possam vir interferir com o bom funcionamento dos reguladores 
de pressão e queimadores situados na linha de gás. A critério da CONTRATANTE, 
essa limpeza poderá ser executada preliminarmente em trechos da tubulação. 

 
4.2.1.2 Caso necessário e a critério do CONTRATANTE, os tubos de aço carbono deverão 

ser limpos internamente com escovas de aço antes de serem soldados na 
tubulação a fim de remover toda a oxidação ocorrida durante o armazenamento. 
Quando, devido ao diâmetro do tubo, houver impossibilidade de passar escovas 
de aço, deverá ser passado internamente um tucho com palha de aço a fim de 
remover a carepa, poeira, etc. 

 

4.2.1.3 A etapa de limpeza deve atender aos requisitos da ABNT NBR 15280-2. 

 
  
4.2.2. PRÉ-SECAGEM / SECAGEM 
 
4.2.3. Considera-se pré-secagem a operação de eliminação de bolsões de água 
remanescentes do esvaziamento, realizado através da passagem de Pig’s apropriados. 
 
4.2.4. Considera-se secagem a operação de eliminação da umidade da Rede de 
Distribuição, com o emprego de ar comprimido superaquecido ou gás inerte (nitrogênio). 
Nestas operações devem ser utilizados dispositivos provisórios de lançamento e 
recebimento de “pig’s”. 
 
4.2.5. Na fase de secagem estão incluídas as etapas de passagem de vários pig’s de 
espuma. Este procedimento acontecerá só após o completo esvaziamento do tubo, do 
contrário forma-se uma lama na geratriz inferior da tubulação e de difícil remoção. 
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4.2.6. Os locais de montagem da unidade de secagem e pontos de recebimento de 
“pig’s” devem ser também preferencialmente os pontos de montagem das válvulas de 
bloqueio, devendo também ser considerados os seguintes dados:  

a) topografia do terreno ao longo do tramo;  

b) facilidades de montagem da unidade de secagem; e, 

c) extensão do tramo a ser secado. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
5.1. LIMPEZA 

 A etapa de limpeza, deve atender aos requisitos da ABNT NBR 15280-2. 

 
5.1.1. LIMPEZA EM TUBULACÕES DE AÇO CARBONO. 

 Na operação de limpeza, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

5.1.1.1. Antes do lançamento do primeiro PIG deve-se garantir a sua frente uma coluna 
dágua de extensão mínima de 50 m para dutos de diâmetro menor ou igual a 6” e 
100 m para dutos de diâmetro maior do que 6”.  

 
5.1.1.2. Em seguida devem ser lançados pigs de limpeza, compostos de pelo menos dois 

discos-guia e dois copos cônicos de poliuretano; 
 

5.1.1.3. Os pigs de limpeza devem ser equipados com escovas de aço pré-tensionadas 
(raspadores), de modo a cobrir todo o perímetro da parede interna do duto; em caso 
de dutos com pintura interna, devem ser utilizadas escovas não metálicas; 
 

5.1.1.4. Um novo pig de limpeza só deve ser lançado após o pig anteriormente lançado ter 
percorrido todo o trecho ou no mínimo 500m. 
 

5.1.1.5. O duto deve ser considerado limpo nesta etapa, quando a água descartada 
imediatamente antes da chegada do pig de limpeza apresentar visualmente as 
mesmas características da água injetada no duto. 
 

5.1.1.6. Novos pigs de limpeza devem ser usados, quantos forem necessários, até que seja 
assegurado o critério especificado no item 5.1.1.5. 

 
5.1.1.6.1. Todas as providências para limpeza serão de responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive obtenção de compressores de ar comprimido com capacidade e 
em número suficiente para imprimir aos PIGs a velocidade especificada na norma NBR 
15280-2.  
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5.1.1.6.2. Deverão ser tomadas todas as medidas de segurança de modo que a operação 
de limpeza seja executada com um mínimo de riscos contra veículos, pedestres e quaisquer 
bens de terceiros e/ou da CONTRATADO enterrados ou acima do solo.  

 

5.1.1.6.3. Após concluída limpeza, a critério da CONTRATANTE, deve ser feita a 
passagem do pig calibrador para verificação de eventuais deficiências na construção da 
tubulação. Caso forem observadas deficiências, as mesmas deverão ser corrigidas.  

 

5.1.1.6.4. Os critérios de dimensionamento do PIG calibrador e inspeção do mesmo 
devem estar de acordo com o estabelecido na NBR 15280-2.   
 
5.1.1.6.5. Quando previsto em contrato, deve-se proceder também a limpeza com PIG 
magnético conforme critérios estabelecidos na NBR 15280-2. 
 
5.1.1.6.6. Após concluída as etapas anteriores, deve-se elaborar teste hidrostático 
conforme Especificação Técnica.  

 

5.1.2. LIMPEZA EM TUBULACÕES DE PE ou PA.  
 
5.1.2.1. A limpeza dessas tubulações deverá ser feita através do seguinte 
procedimento:  

  
5.1.2.1.1. Instalar lançador e recebedor de pigs.  

 
5.1.2.1.2. Introduzir na estação de lançamento, pigs de espuma que deverão ser 
deslocados por ar comprimido. Esta operação deverá ser repetida quantas vezes forem 
necessárias, até que o trecho em questão seja considerado limpo. 

 

5.1.2.1.3. Quando necessário, deverá ser realizada limpeza do duto utilizando água, em 
quantidade suficiente para proceder a limpeza.  

 
 
5.2. PRÉ-SECAGEM / SECAGEM 
 
5.2.1. PRÉ-SECAGEM 
 
5.2.1.1. A operação pré-secagem ocorre a eliminação de bolsões de água 
remanescentes do esvaziamento devido a sua limpeza e/ou teste hidrostático, realizado 
através da passagem de pigs apropriados, deslocados com ar comprimido e iniciada 
imediatamente após o esvaziamento.  
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5.2.1.2. Deve ser feito um controle rígido quando do lançamento e recebimento de pigs 
com o objetivo de contar o número de passagens de cada tipo de pig (que deve ser 
devidamente registrada) e garantir que todo pig introduzido na linha seja retirado.  
 
5.2.1.3. Na operação de secagem, devem ser passados pigs espuma de baixa 
densidade com capa ou tipo “solid cast” em quantidade suficiente, até que seja alcançado 
o objetivo.  
 
5.2.1.4. Para critério de aceitação da Pré-secagem deve ser considerada satisfatória 
quando os pigs espuma de baixa densidade estiverem sendo recebidos na condição “seco 
ao toque”.  
 
5.2.1.5. Outro critério que também pode ser utilizado para verificar se o processo de 
Secagem foi concluído satisfatoriamente, consiste em retirar uma parte do pig em dois 
pontos opostos, em seguida deve-se torcer a parte retirada do pig e verificar visualmente 
ao toque se a parte interna da espuma do pig está seca.  
 
5.2.1.6. Para a operação de pré-secagem, a área do sistema de 
lançamento/recebimento de pigs deverá ser devidamente sinalizada e isolada, com 
dimensões suficientes para lançar/receber o número de pigs necessário para a operação.  
 
5.2.2. SECAGEM 
 

5.2.2.1. A secagem final deverá ser obtida com a injeção de ar seco ou gás inerte 
(nitrogênio) até ser atingido o ponto de orvalho estabelecido pela CONTRATANTE. 

 
5.3. INERTIZAÇÃO 
 
5.3.1. Uma vez alcançado o critério de secagem, inicia-se a inertização do duto. O 
duto deve ser totalmente preenchido com nitrogênio, em uma pressão igual ou superior a 
1,0 kgf/cm². 
 
5.3.2. O preenchimento do duto com nitrogênio ou selo de nitrogênio poderá ser 
realizado através da passagem de pigs para redução do volume da interface nitrogênio/ar. 
 
5.3.3. Por ocasião da pré-operação, o volume de nitrogênio a ser injetado deve ser 
calculado em função das dimensões da tubulação e pressão de injeção do gás, de modo a 
garantir a segurança da operação. 
 
5.3.4. Sendo necessário a utilização de pigs, o espaçamento mínimo entre os 
mesmos deve ser 1 m.  
 
5.3.5. O ponto de injeção de nitrogênio deverá ser pelas válvulas de purga ou dreno.  
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5.3.6. Deve se aproveitar para verificar a estanqueidade das uniões e/ou flangeadas 
com o auxílio de água e sabão.   
5.3.7. Devem ser providenciados manômetros nos cilindros, de modo que possa ser 
conferida a pressão durante a operação.   
 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  
 
6.1. REGISTROS 
 
6.1.1. O CONTRATADO, através do Controle da Qualidade, deve emitir um relatório 
onde devem constar todas as características e identificação do teste, Registros de cada 
etapa avaliada e assinada pelo engenheiro que realizou o teste juntamente com o CQ, 
inspetor de duto e com a Fiscalização. O relatório gerado e aprovado vai compor a 
documentação do data book da obra.  
 
 
6.1.2. Devem ser registradas as seguintes informações:  

a) O relatório de análise da água que foi utilizada para lavar a linha, quando aplicável;  

b) A quantidade de vezes que cada tipo de pig foi utilizado em cada etapa do processo; 
e  

c) Peso inicial e final do pig magnético em todas as passagens.  

  

6.1.3. As informações de campo e resultados da inspeção serão registradas em 
Relatórios de Registro de Resultados (RRR), relatório de secagem e condicionamento de 
Redes de Distribuição.   
 
6.1.4. Os relatórios de registro de resultados emitidos pelos inspetores de qualidade 
deverão ser elaborados em formulário apropriado de forma clara, legível, ausente de 
rasuras e devidamente assinados pelos responsáveis com validação da Fiscalização.  
 
6.1.5. Os registros serão mantidos nos arquivos de documentação técnica do controle 
da qualidade e incorporados ao Data Book ao final da obra.  

 

6.1.6. Será obrigatório a elaboração do plano de trabalho detalhado de limpeza, 
secagem e inertização com medição de umidade através do ponto de orvalho.  
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7. ANEXO 

 

LOGOMARCA 

CDL 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SECAGEM E  
INERTIZAÇÃO DE DUTOS 

LOGOMARCA 

CONTRATADO Nº  Data: 

  

Contratado: Contrato: Obra: 

   

TRECHO TESTADO: ESTACA 

INÍCIAL 
ESTACA 

FINAL 
EXTENSÃO TESTADA 

   Metros 

DIÂMETRO ESPESSURA CLASSE DE LOCAÇÃO 

   

DISPOSITIVO (PIG) DE SECAGEM TIPO: DIMENSÃO DA PLACA CALIBRADORA: 

  

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO 

1 - A secagem do trecho acima identificado, foi obtida após a passagem de .........., pig's e, a 

secagem foi considerada (  ) APROVADA / (  ) NÃO APROVADA. 

2 - Concluída e aprovada a secagem do trecho acima identificado, foi lançado o pig montado com 

placa calibradora. 

Tendo percorrido o trecho, foi recuperada (  ) COM / (  ) SEM danos. 

3 - Outros 

OBSERVAÇÕES: 
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1. OBJETIVO  

  

O presente documento visa definir os requisitos mínimos necessários, atendendo às 
normas de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, para a execução dos serviços 
de pintura de tubulações aéreas em aço carbono, inclusive todos os seus acessórios, 
ERP’s, ERPM’s e os seus componentes, além de suportes e estruturas metálicas em geral. 

durante a construção e montagem da rede de distribuição de gás natural da ...........   
 

2. DEFINIÇÕES 

 
2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAÍBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. Airless spray – equipamento de pintura para aplicação de tintas a alta pressão, sem 
a presença de ar durante a atomização. 
 
2.3. CONTRATADO – Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  

 

2.4. Certificação – Processo que conduz à formalização da qualificação de um indivíduo 
pela emissão de um certificado por um Organismo de Certificação de Pessoas (OPC), 
capacitando-o a exercer as atribuições e responsabilidades de inspetor de pintura industrial, 
conforme estabelecido na norma ABNT NBR 15218. 
 
2.5. Diluente (thinner ou redutor) – Líquido volátil usado para reduzir a viscosidade de 
uma tinta, com o objetivo de facilitar sua aplicação. 
 
2.6. Esquema de pintura – Definição do preparo da superfície e da especificação das 
tintas, abrangendo a sequência de aplicação, espessura, intervalos de demãos, método de 
aplicação e cor. 
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2.7. Port Life – Tempo de vida da tinta de 2 componentes após a mistura dos mesmos. 
 
2.8. Procedimento de pintura – Documento que descreve a execução e/ou controle do 
serviço de pintura industrial a ser realizado. 
 
2.9. Substrato – Qualquer superfície passível de receber pintura. 
 
2.10. Skid - Estrutura Metálica que suporta as tubulações de uma estação. 
 
2.11. Spool - subconjunto de uma linha, formado pelo menos por uma conexão e um trecho 
de tubo, ou 2 conexões, que é montado em fábricas ou oficinas de campo 

 

2.12. SNQC/CP – Sistema Nacional de Qualificação e Certificação / Corrosão e Pintura. 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 

as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  

 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-13 - Requisitos Técnicos para Serviços de Pintura;  

N-442 - Pintura Externa de Tubulação em Instalações Terrestres;  

N-1021 - Pintura de Superfícies Galvanizadas, Ligas Ferrosas e Não Ferrosas, Materiais 

Compósitos e Poliméricos;  

N-1202 - Tinta Epoxi-Óxido de Ferro;  

N-1219 - Cores;  

N-1277 - Tinta de Fundo Epoxi-Zinco Poliamida; 

N-1288 - Inspeção de Recebimento de Recipientes Fechados; 

N-1661 - Tinta de Zinco Etil-Silicato;  

N-1841 - “Shop Primer” de Zinco Etil-Silicato; 

N-2137 - Determinação de Descontinuidades em Película Seca de Tinta;  

N-2198 - Tinta de Aderência Epóxi-Isocianato-Óxido de Ferro;  

N-2231 - Tinta de Etil – Silicato de Zinco - Alumínio;  

N-2288 - Tinta de Fundo Epóxi Pigmentada com Alumínio;  

N-2492 - Esmalte Sintético Brilhante;  
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N-2628 - Tinta Epóxi Poliamida de Alta Espessura;  

N-2630 - Tinta Epóxi - Fosfato de Zinco de Alta Espessura; 

N-2677 - Tinta de Poliuretano Acrílico; 

N-2680 - Tinta Epóxi, sem Solventes, Tolerante a Superfície Molhadas; 

N-2912 - Tinta Epóxi “Novolac”. 

 

3.1.1. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 

NBR 6493 - Emprego de Cores para Identificação de Tubulações 

NBR 7348 – Preparação de superfície de aço com jato abrasivo e hidrojateamento 

NBR 10443 - Tintas e vernizes - Determinação da Espessura da Película Seca Sobre 

Superfícies Rugosas - Método de Ensaio. 

NBR 11003 - Tintas - Determinação de Aderência; 

NBR 13193 - Emprego de Cores para Identificação de Tubulações de Gases Industriais 

NBR 14847 - Inspeção de Serviços de Pintura em Superfícies Metálicas; 

NBR 15156 - Pintura Industrial; 

NBR 15158 - Limpeza de Superfície de Aço por Compostos Químicos; 

NBR 15185 - Inspeção de Superfícies para Pintura Industrial; 

NBR 15239 - Tratamento de Superfícies de Aço com Ferramentas Manuais e Mecânicas; 

NBR 15288 – Superfície metálica para aplicação de tinta – determinação do perfil de 

rugosidade; 

NBR 15877 - Pintura Industrial - Ensaio de Aderência por Tração. 

 

3.1.2. da CONTRATANTE:   

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos.  

 

3.1.3. da Norma Regulamentadora - NR 

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 
 
 
3.1.4. Da norma ISO, International Standard Organization 
 
ISO 8501-1 - Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and Related 
Products - Visual Assessment of Surface Cleanliness - Part 1: Rust Grades and Preparation 
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Grades of Uncoated Steel Substrates and of Steel Substrates after Overall Removal of 
Previous Coatings; 
  

3.1.5. Da norma NACE, National Association of Corrosion Engineers. 
 

NACE Nº 5/SSPC-SP 12 - Surface Preparation and Cleaning of Steel and Other Hard 
Materials by High and Ultrahigh-Pressure Water Jetting Prior to Recoating; 
 

4. REQUISITOS GERAIS  

 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 
 

4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços. 

 

4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 

na área de Segurança e Meio Ambiente.  

 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 

mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para 

adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  

 
4.1.5. É proibida a execução de jato abrasivo utilizando-se areia. 

 

4.1.6. Os locais de armazenamento das tintas, vernizes, solventes e diluentes devem ser 

cobertos, bem ventilados, não sujeitos a calor excessivo, protegidos contra 

centelhas, descargas atmosféricas e raios diretos do Sol. Devem ser locais 

exclusivos e providos de sistemas de combate a incêndio. 

 

4.1.7. Executar os trabalhos contratados fazendo cumprir as instruções de segurança, meio 

ambiente e construção, utilizando recursos humanos, equipamentos e técnicas 

adequadas. 

 

4.1.8. Quaisquer modificações que se fizerem necessárias ou contribuírem para a 

facilidade dos trabalhos devem ser solicitados com antecedência. 
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4.1.9. Conhecer e atender aos requisitos legais que regem a execução dos serviços objeto 

desta ET. 

 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

4.2.1. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO deve apresentar antes 
do início das atividades, os procedimentos de aplicação dos esquemas de pintura e 
Inspeções validados por Inspetor de Pintura Nível 2, certificado pelo SNQC/CP. 
Alternativamente e desde que autorizado pelo CONTRATANTE, estes 
procedimentos poderão ser validados por responsável técnico do CONTRATADO. 
 

4.2.2. Os procedimentos aprovados pelo CONTRATANTE devem estar em conformidade 
com esta ET e conter no mínimo: 
 

4.2.2.1. Procedimento de Aplicação dos Esquema de Pintura do CONTRATADO: 
a) Objetivo, informando a que se destina o procedimento; 
b) Especificação do esquema de pintura a ser usado; 
c) Normas aplicáveis; 
d) Instruções de recebimento e armazenamento de tintas, diluentes e produtos 

correlatos; 
e) Seqüência de execução do esquema de pintura; 
f) Processo de aplicação das tintas; 
g) Especificação das tintas a serem usadas, incluindo fornecedores e respectivas 

referências comerciais; 
h) Instruções para retoques no esquema de pintura; 
i) Plano de controle de qualidade. 
 

4.2.2.2.  Procedimento de Inspeção do CONTRATADO: 
a) Objetivo; 
b) Normas de referência; 
c) Critérios de amostragem e inspeções a serem realizadas; 
d) Aparelhagem e instrumentos; 
e) Critério de aceitação ou rejeição; 
f) Formulários utilizados para registros de resultados. 

 
4.2.3. Preparo de superfície 

 
4.2.3.1. Antes do preparo da superfície a ser pintada, fazer inspeção visual em toda a 

superfície, segundo as ABNT NBR 14847 e ABNT NBR 15185. Identificar os pontos 
que apresentem vestígios de óleo, graxa ou gordura e outros contaminantes, o grau 
de corrosão em que se encontra a superfície (A, B, C ou D), de acordo com a ISO 
8501-1, assim como os pontos em que a pintura, se existente, estiver danificada. 

 
4.2.3.2. Em quaisquer dos esquemas de pintura previstos nesta ET, submeter à superfície 

a ser pintada o processo de limpeza por ação físico-química, segundo a ABNT NBR 
15158, apenas nas regiões em que, durante a inspeção, constatou-se vestígio de 
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óleo, graxa ou gordura. O procedimento de tratamento de superfície deve ser 
conforme a Tabela 1 para as condições especificadas, tanto para tubulações 
quanto para estruturas. O detalhamento destas condições se encontro no item 5 - 
Requisitos Específicos. 

 
Tabela 1 – Condições x Tratamento de Superficie 

 
CONDIÇÃO 

ESPECÍFICA 
PROCEDIMENTO 

PARA 
TRATAMENTO DA 

SUPERFÍCIE 
 

GRAU DE 
ACABAMENTO 
PARA O JATO 

ABRASIVO  
(ISO-8501-1) 

GRAU DE 
ACABAMENTO 

PARA O 
HIDROJATEAMENTO 
(NORMA NACE N° 5) 

Condição 1 
 

Tratar com jato 
abrasivo 

ou Hidrojateamento 

Grau SA 2 ½ Grau WJ-1 
 

Condição 2 
 

Tratar com jato 
abrasivo 

ou Hidrojateamento 

Grau SA 2 ½ Grau WJ-4 
 

  

Nota 1: O hidrojateamento deve ser utilizado somente em serviços de manutenção. Em 
obras novas, o hidrojateamento só é permitido se combinado com abrasivos. 
 
Nota 2: Em substituição ao jato abrasivo pode ser adotada a utilização de escova rotativa 
ou manual. 

 
4.2.3.3. Os critérios de tratamento de superfície de aço com jato abrasivo e 

hidrojateamento devem atender os critérios da norma ABNT NBR 7348 e ABNT 
NBR 15239 

 
4.2.4. Mistura, Homogeneização e Diluição das Tintas 

 
4.2.4.1. Toda tinta deve ser homogeneizada antes e durante a aplicação, a fim de manter 

o pigmento em suspensão. Nas tintas de 2 ou mais componentes, estes devem 
ser homogeneizados separadamente antes de se fazer a mistura. Após a mistura, 
não devem ser observados veios ou faixas de cores diferentes e a aparência deve 
ser uniforme. 

 
4.2.4.2. A homogeneização deve se processar no recipiente original, não devendo a tinta 

ser retirada do recipiente enquanto todo o pigmento sedimentado não for 
incorporado ao veículo. Entretanto, admite-se que uma fração não sedimentada 
da tinta possa ser retirada temporariamente para facilitar o processo de 
homogeneização. Caso haja dificuldade na dispersão do pigmento sedimentado, 
a tinta não deve ser utilizada. 
 

4.2.4.3. A mistura e a homogeneização devem ser feitas por misturador mecânico, 
admitindo-se a mistura manual para recipientes com capacidade de até 3,6 L 
sendo que as tintas pigmentadas com alumínio devem ser misturadas 
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manualmente. No caso das tintas ricas em zinco (PETROBRAS N-1661), a 
mistura deve ser sempre mecânica. 
 

4.2.4.4. A operação de mistura em recipientes abertos deve ser feita em local bem 
ventilado e distante de centelhas ou chamas. 
 

4.2.4.5. A utilização de fluxo de ar sob a superfície da tinta, com a finalidade de misturá-la 
ou homogeneizá-la, não é permitida em nenhum caso. 
 

4.2.4.6. Caso se tenha formado nata, pele ou espessamento, em lata recentemente 
aberta, a tinta deve ser rejeitada. 
 

4.2.4.7. Quando a homogeneização for manual e seja constatada a presença de 
sedimentação, a fração não sedimentada da tinta deve ser despejada para um 
recipiente limpo. Em seguida, deve-se dispersar o material do fundo do recipiente 
por meio de uma espátula larga, homogeneizando-se o pigmento com o veículo. 

  
Nota: A parte não sedimentada retirada deve ser reincorporada à tinta, sob agitação, de   
modo a obter uma composição homogênea. 

 
4.2.4.8. A mistura, homogeneização e diluição só devem ser feitas por ocasião da 

aplicação. 
 

4.2.4.9. As tintas não devem permanecer nos depósitos dos pulverizadores e baldes dos 
pintores de um dia para o outro. Neste caso, as sobras de tinta devem ser 
recolhidas para um recipiente, que deve ser fechado, e novamente misturadas 
e/ou homogeneizadas antes de serem usadas novamente. 
 

4.2.4.10. As tintas a serem pulverizadas, se não tiverem sido formuladas 
especificamente para essa modalidade de aplicação, podem requerer diluição, 
quando não for possível obter aplicação satisfatória por meio de ajustagem ou 
regulagem do equipamento de pulverização e de pressão de ar. 
 

4.2.4.11. Quando houver real necessidade de diluição das tintas, desde que autorizado 
previamente por escrito pela CONTRATANTE, deve ser usado o diluente 
especificado pelo fabricante da tinta, não sendo permitido ultrapassar o percentual 
máximo de diluente especificado no boletim técnico do produto, em função do 
método de aplicação a ser utilizado. 
 

4.2.4.12. Nas tintas de 2 ou mais componentes de cura química, deve ser respeitado o 
tempo de indução e o tempo de vida útil da mistura (“pot life”). 
 

4.2.4.13. Não é permitida a adição de secantes à tinta. 
 

4.2.5. Aplicação de Tintas 
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4.2.5.1. Pintura promocional ou de fábrica (“shop primer”) porventura aplicada, deve ser 

removida imediatamente antes da aplicação dos esquemas de pintura 
especificados nesta ET, salvo nos casos em que o fabricante assegure a 
integridade e o desempenho do esquema de pintura. 

 
4.2.5.2. É permitida a execução do preparo da superfície e da pintura, total ou parcial, 

nas instalações do fabricante ou no canteiro de obras (instalações terrestres ou 
marítimas), desde que acompanhado por um inspetor de pintura certificado ou 
outro profissional do CONTRATADO previamente aceito pela 
CONTRATANTE. 
 

4.2.5.3. Em equipamentos ou tubulações a serem soldados durante a montagem, deve 
ser deixada uma faixa de 5 cm sem pintura em cada extremidade do tubo e 
região do equipamento a ser soldada, que deve receber preparo de superfície 
e tinta de fundo após a soldagem e testes, inclusive o hidrostático. 
 

4.2.5.4. Antes da aplicação da tinta de fundo, as superfícies submetidas ao jateamento 
abrasivo ou ao hidrojateamento devem ser inspecionadas segundo ABNT NBR 
14847 e NBR 15185 e NBR 7348 quanto a pontos de corrosão, graxa, umidade 
e outros contaminantes. No caso do uso do hidrojateamento, imediatamente 
antes do início da pintura, as superfícies que apresentarem grau de oxidação 
superficial instantânea (“flash rust”) maior que moderado, devem receber 
lavagem com água doce sob alta pressão à no mínimo, 34 MPa (5000 psi). 
Para condições de pintura interna de equipamentos é aceito somente o grau de 
“flash rust” leve. 

 
4.2.5.5. Frestas, cantos e depressões de difícil pintura devem ser vedados por meio de 

solda, mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos 
aprovados pela CONTRATANTE. 
 

4.2.5.6. A vedação por meio de soldas deve ser executada antes da pintura. 
 

4.2.5.7. A vedação por meio de massa epóxi ou mastique betuminoso pode ser 
executada após o jateamento ou logo após a aplicação da tinta de fundo. 
 

4.2.5.8. Toda a superfície, antes da aplicação de cada demão de tinta, deve sofrer um 
processo de limpeza por meio de aspirador, escova, vassoura de pêlo, sopro 
de ar ou pano úmido para remover a poeira. O processo de limpeza deve ser 
definido em função das condições específicas de cada trabalho. 
 

4.2.5.9. Não deve ser feita nenhuma aplicação de tinta quando a temperatura ambiente 
for inferior a 5°C, exceto quando se tratar de tintas cujo mecanismo da 
formação de película seja exclusivamente por evaporação de solventes. Tais 
tintas podem ser aplicadas desde que a temperatura ambiente seja igual ou 
superior a 2 °C. 
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4.2.5.10. Nenhuma tinta deve ser aplicada se houver a expectativa de que a temperatura 

ambiente possa cair até 0 °C antes da tinta ter secado. 
 

4.2.5.11. 5.1.4.10. Não deve ser aplicada tinta em superfícies metálicas cuja temperatura 
seja inferior à temperatura de ponto de orvalho + 3 °C ou em superfícies com 
temperatura superior a 52 °C. No caso de tintas a base de zinco etil silicato a 
temperatura da superfície metálica não deve exceder a 40 °C. 
 

4.2.5.12. Não deve ser feita nenhuma aplicação de tinta em tempo de chuva, nevoeiro 
ou bruma ou quando a umidade relativa do ar for superior a 85 %, nem quando 
haja expectativa deste valor ser alcançado. No caso de tintas a base de etil 
silicato de zinco, a umidade relativa do ar deve estar entre 60 % e 85 %. 
 

4.2.5.13. A pintura de reforço à trincha nos pontos críticos tais como regiões soldadas, 
porcas e parafusos, cantos vivos, cavidades e fendas, alvéolos e pites, flanges 
e válvulas flangeadas, bordas e quinas de vigas, deve ser executada 
obrigatoriamente no substrato e entre cada demão aplicada (“stripe coat”), 
exceto para tintas Inorgânicas ricas em zinco. 
 

4.2.5.14. Cada demão de tinta deve ter espessura uniforme de película seca, isenta de 
defeitos como os citados na NBR 14951. 
 

4.2.5.15. As áreas com espessura insuficiente ou com defeitos devem ser repintadas e 
deixadas secar antes da aplicação da demão seguinte, exceto tintas a base de 
etil silicato de zinco. 

 
4.2.5.16. As espessuras recomendadas são aquelas mencionadas nesta ET e são 

específicas para cada esquema de pintura. 
 

4.2.5.17. Os intervalos de tempo (máximo e mínimo) entre demãos devem ser aqueles 
citados especificamente para cada esquema de pintura. Se os intervalos de 
tempo não forem informados no esquema de pintura, o fabricante da tinta deve 
ser consultado. 
 

4.2.5.18. Os equipamentos, estruturas metálicas e tubulações pintados antes da 
montagem, não devem ser manuseados sem ter sido alcançado o tempo 
mínimo de secagem para repintura. 
 

4.2.5.19. O manuseio após o tempo de secagem deve ser efetuado de forma a minimizar 
danos à pintura, utilizando-se cabos de aço com proteção ou cintas de couro 
para pequenas peças.  

 
4.2.5.20. Os danos na pintura dos equipamentos, das estruturas metálicas e dos 

segmentos de tubulação, decorrentes dos processos de montagem e/ou 
transporte, devem ser retocados utilizando-se o esquema originalmente 
aplicado, sempre que operacionalmente aceitável. 
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NOTA: As tintas à base de etil silicato de zinco (PETROBRAS N-1661) não devem ser 
retocadas com o mesmo produto. Neste caso, deve-se utilizar, como substituta, a tinta de 
fundo epóxi pó de zinco amida curada (PETROBRAS N-1277). 
 

 
4.2.5.21. As regiões soldadas após a montagem devem receber a mesma tinta de fundo 

do esquema original. O tratamento da superfície deve ser feito por meio de 
jateamento abrasivo, padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1. Na impossibilidade do uso 
do jato abrasivo, a preparação da superfície deve ser realizada por ferramentas 
mecânico-rotativas conforme a SSPC-SP 11. Na impossibilidade da utilização 
dos métodos anteriormente mencionados deve ser executado tratamento 
mecânico até o grau de limpeza St 3 da ISO 8501-1. 
 

4.2.5.22. No caso de tintas epóxi, quando os intervalos para repintura forem 
ultrapassados, a demão anterior deve receber um tratamento utilizando escova 
rotativa, lixadeira, ou jateamento abrasivo (“brush off”) ou ainda 
hidrojateamento padrão WJ-3 em toda a superfície seguido de limpeza com 
solventes não oleosos para permitir a ancoragem da demão subseqüente. No 
caso das tintas ricas em zinco, devem apenas ser lavadas usando água doce 
sob pressão (1500 psi a 3000 psi). Para tintas cujo mecanismo de formação de 
película for exclusivamente por evaporação de solvente, deve ser feito uma 
limpeza com pano umedecido em solvente recomendado pelo fabricante. 
 

4.2.5.23. Durante a aplicação e a secagem da tinta deve-se tomar todo o cuidado para 
evitar a contaminação da superfície por cinzas, sal, poeira e outros 
contaminantes. 
 

4.2.5.24. As superfícies usinadas e outras que não devem ser pintadas, mas que exijam 
proteção deve ser recobertas com uma camada de verniz destacável. Exemplo: 
os chumbadores devem ser protegidos por verniz destacável logo após a sua 
colocação. 
 

4.2.5.25. As estruturas metálicas, as tubulações e os equipamentos pintados, ainda não 
montados, devem ser mantidos afastados entre si e do solo e devem ser 
posicionados de modo a minimizar a quantidade de locais coletores de água de 
chuva, terra, contaminação ou deterioração da película da tinta. 
 

Nota: Tais partes devem ser limpas, retocadas com a(s) tinta(s) exigida(s) sempre que 
isso for necessário à manutenção da integridade da película. 

 
4.2.5.26. Os equipamentos ou tubulações recém-pintados não devem ser postos em 

operação antes da cura total das tintas utilizadas. 
 

4.2.5.27. As cores aplicadas devem obedecer ao disposto na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Padrão de cores para instalações 

 

INSTALAÇÃO COR REF. MUNSELL 

Tubulação amarelo  
 

5 Y 8/12 

Estruturas metálica 
(skids, suportes, etc.) 

preto N1 

Válvula de bloqueio 
de entrada 

vermelha 5 R 4/14 

Outras válvulas de 
bloqueio, filtros, 
válvulas reguladoras 
de pressão, válvulas 
de alívio 

cinza claro  ou 

alumínio  

cinza (N 6.5) ou 
aluminio  

Medidores  cinza claro ou 
padrão do  
fabricante 

cinza (N 6.5) 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. Condições de exposição de tubulações e estruturas 

 

5.1.1. Tubulações e Estruturas na condição 1: 
Tubulação de gas natural em Ambiente: seco ou úmido, com ou sem salinidade, contendo 
ou não gases derivados de enxofre. Temperatura de operação: 0 °C até 80 °C. 
 
5.1.1.1. Tinta de Fundo 
a) Aplicar uma demão de tinta epóxi-fosfato de zinco de alta espessura, PETROBRAS N-
2630, por meio de rolo, trincha ou pistola. A espessura mínima de película seca deve ser 
de 100 μm. O intervalo entre as demãos deve ser de, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 
48 horas. 
 
5.1.1.2. Tinta de Acabamento 
a) Aplicar uma demão de tinta de poliuretano acrílico, conforme PETROBRAS N-2677, por 
meio de trincha, rolo ou pistola convencional, com espessura mínima de película seca de 
70 μm. 
 
5.1.2. Tubulação na condição 2: 
Tubulações situadas na orla marítima ou sobre píer. Temperatura de operação: da 
temperatura ambiente até 80 °C. 
 
Nota: Aplicável a atmosferas agressivas localizadas até 1000 m da praia ou em áreas 
onde ocorrem predominantemente ventos fortes vindos do mar para o litoral, constatando-
se presença de areia e/ou alta salinidade do ar (névoa salina). Deve-se proceder a uma 
limpeza entre demãos com água doce à pressão de 1 000 psi a 3 000 psi. 
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5.1.2.1. Tinta de Fundo 
a) Aplicar uma demão de tinta de zinco etil-silicato, conforme especificada na 
PETROBRAS N-1661, por meio de pistola convencional (com agitação mecânica) ou 
pistola sem ar (com agitação mecânica), com espessura mínima de película seca de 75 
μm. O intervalo para aplicação da tinta intermediária deve ser de, no mínimo, 30 horas e, 
no máximo, 48 horas. 
 
5.1.2.2. Tinta Intermediária 
a) Aplicar duas demãos, sendo a primeira de tinta epóxi-óxido de ferro, conforme 
especificada na PETROBRAS N-1202, por meio de rolo, pistola convencional ou pistola 
sem ar, com espessura mínima de película seca de 30 μm. Após um intervalo de, no 
mínimo, de 8 horas e, no máximo, de 72 horas, aplicar a segunda demão de tinta 
intermediária epóxi poliamida de alta espessura, PETROBRAS N-2628, por meio de rolo, 
pistola convencional ou pistola sem ar, com espessura mínima de película seca de 100 
μm. O intervalo de aplicação entre a tinta intermediária e a tinta de acabamento deve ser 
de, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 48 horas. 
 
5.1.2.3. Tinta de Acabamento 
a) Aplicar uma demão de tinta de poliuretano acrílico, conforme especificada na 
PETROBRAS N-2677 por meio de pistola convencional ou pistola sem ar, com espessura 
mínima de película seca de 70 μm. 
 
 
5.1.3.  Estrutura na condição 2: 
Ambiente de alta agressividade, sujeito a vapores ácidos ou alcalinos e atmosferas 
marítimas (orla marítima). 
 
Nota: Aplicável a atmosferas agressivas localizadas até 1000 m da praia ou em áreas 
onde ocorrem predominantemente ventos fortes vindos do mar para o litoral, constatando-
se presença de areia e/ou alta salinidade do ar (névoa salina). Deve-se proceder a uma 
limpeza entre demãos com água doce à pressão de 1000 psi a 3000 psi. 
 
5.1.3.1. Tinta de Fundo 
a) Aplicar uma demão de tinta de fundo epóxi-zinco poliamida, especificada na 
PETROBRAS N-1277, por meio de pistola convencional (com agitação mecânica) ou 
pistola sem ar (com agitação mecânica), com espessura de película seca de 50 μm. 
O intervalo para aplicação da tinta de acabamento deve ser de, no mínimo, 16 horas e, no 
máximo, 48 horas. 
 
 
5.1.3.2. Tinta Intermediária 
a) Aplicar uma demão de tinta epóxi poliamida de alta espessura, norma PETROBRAS N-
2628, por meio de pistola sem ar, com espessura mínima de película seca de 200 μm. 
 
5.1.3.3. Tinta de Acabamento 
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a) Aplicar uma demão de tinta de poliuretano acrílico, conforme PETROBRAS N-2677, por 
meio de trincha, rolo ou pistola convencional, com espessura mínima de película seca de 
70 μm. 
 
5.2.  Inspeção: 
 
5.2.1.  As inspeções devem ser realizadas por inspetores qualificados conforme a ABNT 

NBR 15218. Alternativamente e desde que autorizado pela CONTRATANTE, esta 
inspeção poderá ser realizada por responsável técnico do CONTRATADO. 
 

5.2.2. Para a realização das inspeções que levem em conta a espessura, considerar a 
espessura mínima de película seca especificada nas normas de procedimento de 
pintura. 

 
5.2.3. Recebimento de Tintas e Diluentes 
 
5.2.3.1. Verificar para cada lote de tinta recebido, se os resultados do certificado de análise 

emitido pelo fabricante estão em conformidade com a tabela dos requisitos do 
produto pronto para aplicação definidos na norma de especificação da tinta. No 
certificado de análise deve ser informado também o tempo de cura total da tinta. 

 
5.2.3.2. Verificar se o prazo de validade (“shelf life”) e a marcação da embalagem estão 

de acordo com as normas específicas para cada tipo de tinta. 
 

5.2.3.3. No caso de tintas de dois componentes, verificar se o prazo de validade (“shelf 
life”) de cada componente é o mesmo. 
 

5.2.3.4. O estado de conservação e o grau de enchimento da embalagem devem ser 
inspecionados em 100% quanto aos seguintes fatores: Fechamento imperfeito, 
vazamento, amassamento, rasgos e cortes, faltam ou insegurança de alça, mau 
estado de conservação e marcação deficiente. 
 

5.2.3.5. No momento do recebimento as marcações nas embalagens devem indicar a 
norma de fabricação da tinta. 
 

5.2.3.6. Verificar se o diluente e tinta são do mesmo fabricante. 
 

 
5.2.4. Preparo de Superfície 
 
5.2.4.1. Examinar visualmente se a superfície está isenta de poeira, óleo, pontos de 

corrosão e outros contaminantes de acordo com as ABNT NBR 14847 e NBR 
15185. 
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5.2.4.2. Comparar a superfície com o grau de limpeza especificado no esquema de 

pintura, tomando por bases as ISO 8501-1, NACE Nº 5/SSPC-SP 12 e NACE VIS 
7/SSPC-VIS 4. 

 
 
5.2.5. Perfil de Rugosidade 
 
5.2.5.1. A determinação do perfil de rugosidade deve ser feita de acordo com as 

recomendações contidas nas ABNT NBR 15488. 
 
 
5.2.6. Umidade Relativa do Ar e Temperatura 
 
5.2.6.1. Efetuar medições de umidade relativa, de temperatura do ambiente e da 

temperatura do substrato antes do início dos trabalhos de aplicação de tintas. 
Fazer o controle das medições de umidade relativa do ar, temperatura ambiente 
e temperatura do substrato em relatório específico, com intervalos de 1 hora. A 
medição da umidade relativa do ar e temperatura ambiente deve ser executada 
no local onde a pintura esteja sendo feita. 

 
 
5.2.7. Película 
 
5.2.7.1. Examinar se cada demão de tinta (durante a aplicação e após a exposição) está 

isenta de falhas e/ou defeitos tais como os descritos na norma NBR 14951. 
 

5.2.7.2. Não devem ser aceitos falhas e/ou defeitos listados na norma NBR 14951. 
 
 

5.2.8. Aderência 
 
5.2.8.1. Critérios Gerais: 

a) As áreas a serem submetidas ao ensaio devem ser indicadas pela fiscalização 
da CONTRATANTE. 

b) O teste de aderência utilizando os métodos de ensaio de corte em X, 
estabelecidos na ABNT NBR 11003, deve ser efetuado após decorrido o tempo 
mínimo de secagem para repintura de cada demão. 
c) Em tubulações, deve ser realizado, pelo menos, um teste a cada 100 m ou fração 
do comprimento. 
d) Para os demais itens objeto desta ET, deve ser realizado um número de testes 
correspondente, em valor absoluto, a 1 % da área total pintada. Por exemplo, para 
uma área pintada de 25 m² (1 % de 25 é igual a 0,25) deve ser feito, pelo menos, 1 
ensaio de aderência; para uma área de 300 m² (1 % de 300 é igual a 3), devem ser 
feitos pelo menos 3 ensaios de aderência, distribuídos uniformemente por toda área 
pintada. 
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Nota 1: O critério citado é válido quando a área for pintada pelo mesmo lote de tinta e a 
pintura executada em um mesmo dia, não sendo permitida a soma destas áreas para 
efeito da quantificação do número de testes. 
 
Nota 2: Quando a pintura for executada utilizando lotes diferentes da mesma tinta e não 
for executada no mesmo dia, as áreas pintadas devem ser identificadas, mapeadas e 
inspecionadas separadamente de acordo com o critério estabelecido no item 5.2.8.1 
alínea c). 
 
Nota 3: Deve-se priorizar a realização do teste de aderência em áreas consideradas 
críticas na estrutura pintada, como por exemplo, nas áreas correspondentes à Zona 
Termicamente Afetada (ZTA) pela soldagem e também em áreas de difícil acesso, nas 
quais podem haver falhas de pintura. 
 
Nota 4: A critério da CONTRATANTE, poderá ser realizado teste de aderência em corpo 
de prova, desde que atendidos todos os requisitos necessários para a realização deste 
teste. 
  
5.2.8.2. Descrição dos Ensaios do Teste de Aderência por Corte em “X”: 
 
a) O teste deve ser executado com base na ABNT NBR 11003. Deve ser realizado após 
a aplicação de cada demão de tinta e conforme a seguinte sistemática: 
 

Para a 1ª demão, considerar a espessura especificada conforme condição do 
esquema de pintura; 

 

A partir da 2ª demão, considerar o somatório das espessuras das demãos 
anteriores especificadas conforme condição do esquema de pintura. 

 
5.2.9.  Espessura de Película Úmida (EPU) 
 
5.2.9.1. Durante a aplicação da tinta, a espessura de película úmida deve ser 

criteriosamente acompanhada pelo pintor e inspetor de pintura, de modo a evitar 
variações inaceitáveis na espessura de película seca. 

 
5.2.9.2. Em tubulações, deve ser realizada, pelo menos, uma medição para cada 10 m ou 

fração do comprimento. 
 
5.2.9.3. Para os demais itens objeto desta ET, deve ser realizado um número de medições 

correspondente, em valor absoluto, a 20 % da área total pintada. Por exemplo, 
para uma área pintada de 25 m² (20 % de 25 é igual a 5), devem ser feitos, pelo 
menos, 5 medições de espessura, distribuídas uniformemente por toda a área 
pintada; para uma área de 300 m² (20 % de 300 é igual a 60), devem ser feitas, 
pelo menos, 60 medições de espessura de película úmida. 

 
5.2.10. Espessura de Película Seca (EPS) 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N. º 

017/2016 
REVISÃO: 

0 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE 
JOÃO E PESSOA E CAMPINA 

GRANDE 

FOLHA: 

17 de 18
 

DTC - GEE  

 
 
5.2.10.1. A medição da espessura deve ser efetuada após decorrido o tempo mínimo 

de secagem para repintura de cada demão. Deve ser executada conforme a ABNT 
NBR 10443. 
 

5.2.10.2. Em tubulações deve ser realizado, pelo menos, um teste de determinação de 
espessura para cada 25 m ou fração do comprimento. 
 

5.2.10.3. Para os demais itens objeto desta ET, deve ser realizado um número de 
medições de espessura correspondente, em valor absoluto, a 10 % da área total 
pintada. Por exemplo, para uma área de 25 m² (10 % de 25 é igual a 2,5) devem 
ser feitas, pelo menos, 3 testes de determinação de espessura, distribuídas 
uniformemente por toda a área pintada; para uma área de 300 m² (10 % de 300 é 
igual a 30), devem ser feitas, pelo menos, 30 testes de espessura. 

 
 
5.4. Critérios de Aceitação e Rejeição 
 
5.4.1. Recebimento de Tintas e Diluentes 
 
5.4.1.1. As tintas e diluentes devem atender as exigências do item 5.2.3 desta ET. Devem 
ser rejeitados fornecimentos que não atendam as exigências estabelecidas. 
 
5.4.2. Preparação de Superfície 
 
5.4.2.1. A superfície examinada não deve apresentar vestígios de materiais citados em 
5.2.4.1. 
 
5.4.2.2. A superfície deve apresentar grau de limpeza em conformidade com a TABELA 
1. 
 
5.4.3. Umidade Relativa do Ar e Temperatura 
 
5.4.3.1. Os serviços de pintura devem ser realizados dentro das condições descritas no 
item 4.2.5 desta ET. 
 
5.5. Película 
 
5.5.1. Não devem ser aceitos falhas e/ou defeitos, tais como aqueles citados em 5.2.7. 
 
5.6. Aderência 
 
5.6.1. Teste por Corte em “X” 
 
5.6.1.1. O resultado do teste de aderência deve ser comparado com os padrões visuais 
da ABNT NBR 11003, obedecendo ao critério descrito em 5.6.1.2. 
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5.6.1.2. Os critérios técnicos qualitativos para aceitação devem ser os seguintes: 
 

a) Avaliação ao longo das incisões: X1 (máximo). Para tintas ricas em zinco, o valor 
máximo é X2. 

 
b) Avaliação na interseção dos cortes: Y2 (máximo), para qualquer tipo de tinta. 

 
Nota:  O resultado X2 (máximo) também é válido para as demãos posteriores às demãos 
de tinta de fundo rica em zinco (PETROBRAS N-1277, N-1661). 
 

c) Caso algum teste for reprovado, deve ser repetido em 2 pontos distanciados de 1 
m do teste anterior. Estes 2 testes não devem ser computados nos critérios descritos 
no item 5.2.8.1. alíneas “c” e “d” 
 
d) Se os 2 testes não acusarem falta de aderência reparar a película de tinta nas 
regiões e o teste é considerado aprovado. 
 
e) Se um dos testes acusar falta de aderência, toda a pintura correspondente a esta 
inspeção deve ser rejeitada. 

 

6. REGISTROS 

 

Relatórios de Inspeções de Pintura; 

Certificado de qualidade das tintas aplicadas. 
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1. OBJETIVO  

  

O presente documento visa definir os requisitos mínimos necessários, atendendo às 
normas de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, para a execução dos serviços 
de cruzamentos e travessias durante a construção e montagem da rede de distribuição de 

gás natural da Paraíba. 
 

2. DEFINIÇÕES 

 
2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARABANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. CAVALOTE – Trecho de tubulação pré-fabricado, geralmente contendo curvas 
verticais conformadas a frio, utilizado frequentemente em travessias enterradas.  
 
2.3. COBERTURA - Nos dutos enterrados, é a menor distância, medida 
perpendicularmente ao duto, entre a sua geratriz superior e o nível acabado do terreno.  
 
2.4. COLUNAS - Conjunto de dois ou mais tubos soldados circunferencialmente entre si. 
 
2.5. CONTRATADO – Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.6. CRUZAMENTO - Passagem do duto por rodovias, ferrovias, outros dutos e 
instalações subterrâneas existentes.  
 
2.7. CURVAMENTO NATURAL – Mudança de direção feita no duto durante a fase de 
construção, sem que sofra deformação permanente.  
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2.8. DIRETRIZ - Linha básica do caminhamento da rede de distribuição. Na maioria das 
redes de distribuição, fora das áreas urbanas, coincide com a linha de centro da faixa de 
domínio.  
 
2.9. DUTO - Designação genérica de instalação constituída de tubos de aço ligados entre 
si e destinada ao transporte de produtos líquidos e gasosos de petróleo, álcool, água de 
processo e efluentes; o duto compreende o tubo-condução e quaisquer revestimentos 
externo e interno.  
 
2.10. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de uma 
rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo.  
 
2.11. FISCAL - Profissional da CONTRATANTE ou seu preposto encarregado de verificar 
execução dos serviços executados pelo CONTRATADO, bem como verificar o atendimento 
a todos os itens Contratuais firmados entre as partes.  
 
2.12. INTERFERÊNCIA - Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 
passagem da rede de distribuição.  
 
2.13. JAQUETA DE CONCRETO – Envoltório anular de concreto, com espessura de 38 
mm, feito em uma coluna, com a finalidade de dar-lhe resistência mecânica para a proteção 
de cargas externas ou conferir-lhe peso adicional para estabilizá-la quando submersa.   
 
2.14. MÉTODO DESTRUTIVO (MD) / ABERTURA DE VALA - O método mais convencional 
para a instalação da rede de distribuição sob o solo é através de abertura de vala com a 
profundidade requerida para a fixação da tubulação.  
 
2.15. MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (M.N.D.) - Utilizando-se de uma Máquina de Furo 
Direcional pode-se transpor interferências através de um furo sob o solo desde que a 
escolha desse método construtivo diminua os riscos gerais da construção. Outra maneira 
de executar a Construção e Montagem por M.N.D. é através por via aérea, ou seja, sobre 
o solo.  
 
2.16. PA – POLIAMIDA -  Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação de 
gás natural.  
 
2.17. PE - POLIETILENO – Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação 
de gás natural.  
 
2.18. PISTA - Parte da via normalmente utilizada para circulação de veículos identificada 
por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilha ou aos 
canteiros centrais. 
 
2.19. TRAMO – Conjunto de dois ou mais tubos soldados; também denominado coluna.  
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2.20. TRAVESSIA – Passagens aéreas, subterrâneas ou submersas do duto através de 
rios, lagos, açudes, regiões permanentemente e eventualmente alagadas, depressões 
profundas (grotas) e ravinas.  
 
2.21. TRAVESSIA ATRAVÉS DE MÉTODO DESTRUTIVO (MD) - Apesar de ser pouco 
usual, pode-se acontecer que a melhor solução encontrada para fazer a travessia seja 
através de desvio do curso da água e construção utilizando-se de abertura de vala.  
 
2.22. TUBO CAMISA OU TUBO LUVA (casing) – Tubo no interior do qual a rede de 
distribuição é montada, facilitando a realização de cruzamento e/ou dando proteção 
mecânica ao duto.  
 
2.23. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 

as instruções contidas nas normas e documentos abaixo:  

 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0442 - Revestimento Externo de Tubulação em Instalações Terrestres; 

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

N-2200 - Sinalização de Dutos, Faixa e Área de Domínio de Duto e Instalação Terrestre de 
Produção; e, 

N-2177 – Projeto de Cruzamento de Travessia de duto terrestre.  
 

 

3.1.1. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR - 9.061 - Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento (Norma cancelada, 
porém sem substituta); 

NBR – 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível; 

NBR – 14.461 - Sistema 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); e, 

NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem. 
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NBR – ISO 16.486 – 6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 
combustíveis – Sistema de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 
e união mecânica Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e instalação. 

 

3.1.2. da CONTRATANTE:   

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos.  

ET- 004/2016 – Revestimento de Junta Soldada de Aço Carbono – Requisitos 
 
ET- 007/2016 - Abertura de Vala para construção de redes e ramais  
 
ET- 008/2016 - Abaixamento de tubulações na vala para construção de redes e ramais 
 
ET- 013/2016 - Furo direcional (MND) – Requisitos 
 
ET- 019/2016 - Reaterro de Valas  - Requisitos 

 

3.1.3. da Norma Regulamentadora - NR 

 
NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 
  

3.2. As instruções descritas nesta especificação complementam as determinações 

contidas nas normas relacionadas neste item e em particular na norma N – 0464 da 

Petrobrás; no caso da ocorrência de conflitos entre as informações contidas nesta 

especificação e nas normas e especificações citadas prevalecerão as instruções 

registradas neste documento.  

 

4. REQUISITOS GERAIS  

 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE. 
 

4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 

serviços. 
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4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 

nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 

na área de Segurança e Meio Ambiente.  

 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 

comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 

mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para 

adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  

 

4.1.5. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa 

a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 
4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
4.2.1. A construção e montagem de dutos terrestres está incluída a execução de 

cruzamentos sob rodovias, ruas e ferrovias, bem como de travessias de cursos 

d'água, canais, áreas alagadas e reservatórios, devendo ser observadas as 

recomendações do projeto básico da ABNT NBR 12712 e as relacionadas a seguir: 

 
a) nenhum cruzamento ou travessia deve ser executado sem a prévia autorização dos 

órgãos competentes; 
b) os métodos de construção a serem utilizados em cada cruzamento ou travessia 

devem ser definidos a partir das limitações existentes nas autorizações de passagem 
e das disposições estabelecidas pelo projeto; 

c) durante a execução dos serviços, devem ser utilizados todos os meios necessários 
para evitar a interrupção do trânsito de veículos, pessoas e animais nos 
cruzamentos, e a diminuição da seção de escoamento das águas nas travessias. 

 
4.2.2. Nos cruzamentos sob rodovias, ruas, ferrovias, linhas de transmissão e outros dutos, 

também como na travessia de rios, lagos, canais, áreas alagadas e reservatório 

deverão ser seguidas as diretrizes abaixo: 

 
a) Obedecer à localização dos pontos de cruzamento e travessia fornecida pelo projeto 

executivo da rede de distribuição.  
b) É recomendado que o eixo do cruzamento ou travessia deve ser perpendicular ao 

eixo da interferência, de modo a obter o menor comprimento possível. 
c) Travessia com tubo camisa, no caso de perfuração, somente deverá ser executada 

após o levantamento cuidadoso das interferências enterradas no local.  
d) Nos cruzamentos em rodovias, avenidas e ruas em áreas urbanas, quando 

construídos em vala a céu aberto, devem ser previstas a colocação de tela de 
segurança com fita de aviso e placa de concreto sobre o duto ao longo de toda 
extensão dentro dos limites do cruzamento.  
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4.2.3. No cruzamento de faixa de linha de transmissão de energia elétrica com tensão de 

69 kV ou superior, devem ser executados estudos de interferências eletromagnéticas 

nos dutos, verificando: 
 

a) riscos do pessoal envolvido na construção e operação; 
b) possibilidade de perfuração do revestimento do duto; 
c) possíveis efeitos adversos sobre sistemas supervisórios, sistemas de proteção 

catódica e outros; 
d) necessidade de execução de medidas mitigadoras. 

 
4.2.4. O afastamento mínimo entre o duto e os cabos de aterramento existentes de torres 

de linhas de transmissão deve ser de 5 m. 

 

 NOTA 1: Recomenda-se cruzar o duto perpendicularmente à faixa de domínio da linha de 
transmissão, preferencialmente no centro do vão entre duas torres ou postes, sem interferir 
nos seus cabos de aterramento. 

 NOTA 2: Recomenda-se instalar afloramentos e caixas de válvulas a uma distância 
mínima de 500 m de linhas de transmissão. 

 
4.2.5. No cruzamento com adutoras e outras tubulações o duto deve, preferencialmente, 

passar por baixo destas, evitando que, em intervenções futuras nessas linhas, haja 

escavações ao nível do duto.  
  

4.2.6. Quando o cruzamento de ruas e rodovias for executado por MD ou MND, o duto deve 

ser protegido contra os esforços decorrentes do tráfego previsto na via atravessada, 

por quaisquer dos seguintes processos (combinados ou não): 

 

a) simples aprofundamento da vala; cobertura mínima de 2,0 m; 
b) revestimento do duto com concreto, executado de acordo com 5.10; 
c) instalação de tubo-camisa. 

 

4.2.7. Durante a execução dos cruzamentos deve ser instalada a sinalização adequada, 

inclusive a noturna, para a segurança do tráfego, atendendo a todas as condições e 

exigências do órgão responsável pela operação da via cruzada. 

 
4.2.8. As travessias de rios, riachos, canais de drenagem, lagos, reservatórios e terrenos 

alagados devem ser executadas por um dos métodos relacionados a seguir, o qual 

deve ser previamente aprovado com base em um procedimento qualificado: 

 

a) travessia submersa (enterrada), compreendendo a abertura de uma vala no leito do 
curso d'água ou reservatório, o lançamento do duto nesta vala e o seu recobrimento; 

b) travessia subterrânea, obtida através da execução de furo direcional ou de túnel sob 
o leito a ser atravessado; 

c) travessia aérea, com duto apoiado em suportes ou suspenso por cabos. 
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4.2.9. Nas travessias, mesmo que o duto possua estabilidade à flutuação sem jaqueta, a 

critério da CONTRATANTE, pode ser utilizado o emprego de jaqueta de concreto 

por questões de proteção mecânica. 

 
4.2.10. Em caso de travessia enterrada ou sobre o leito, devem ser observadas as 

seguintes recomendações gerais: 

 

a) após a locação do eixo da travessia, deve ser executado o levantamento topográfico 
e batimétrico da seção de travessia ao longo do eixo, antes e depois da abertura da 
vala, para confirmação das condições previstas no projeto da travessia; 

b) o método de escavação da vala deve ser determinado com base nas condições 
locais e nas características do terreno, podendo ser utilizadas dragas, bombas de 
areia, ensecadeiras, perfuração e explosão de leitos rochosos etc.; 

c) em geral, o lançamento do duto deve ser feito por arraste ao longo do eixo da vala ou 
por flutuação sobre bóias; 

d) o duto deve ser lançado horizontalmente. Dependendo da configuração das 
margens, é permitida a utilização de curvas verticais e cavalotes, visando evitar 
grandes escavações; 

e) após o abaixamento do duto na vala, a seção lançada deve ser inspecionada com a 
finalidade de verificar a existência de danos e assegurar o seu contato total com o 
fundo da vala; 

f) caso seja constatada a existência de trechos submersos não apoiados, devem ser 
providenciados suportes de forma a limitar as tensões aos valores admissíveis 
previamente calculados; 

g) nas travessias classificadas como especiais, o duto deve ser ensaiado 
hidrostaticamente antes do lançamento, com as juntas ainda sem revestimento. 

h) após o lançamento, o trecho deve ser percorrido por pig com placa calibradora. 
i) ipara garantir a estabilidade do duto à flutuação e dotá-lo de proteção mecânica, 

deve ser empregado um revestimento externo de concreto, executado de acordo com 
5.10, com a espessura determinada no projeto ultrapassando no mínimo 5 m as 
margens definidas no curso d’água; 

j) a cobertura da vala deve ser realizada imediatamente após o lançamento do duto, 
ressalvado o disposto na alínea e). 

 
 

4.2.11. A execução de travessias aéreas e subterrâneas deve considerar todas as 

restrições impostas pela entidade que as autorizou, em especial no que diz respeito 

à limitação, navegação, dragagem e alargamento dos cursos d'água. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

5.1. MÉTODOS PARA EXECUÇÃO DE CRUZAMENTOS:  
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5.1.1. Cruzamento a céu aberto (VALA)   

 

a) O método de escavação de vala caracteriza-se por alojar o duto dentro de uma cava 

rasgada a céu aberto através do leito da rodovia ou ferrovia.  

 

b) Nos casos específicos de estradas municipais ou de maior importância, onde for 
executado o cruzamento a céu aberto, os proprietários particulares, ou órgão administrativo 
responsável serão previamente avisados com antecedência e devem fornecer autorização 
formal e por escrito da liberação para execução das atividades.  
 
c) A atividade de Abertura de Vala deverá ser realizada de acordo com a ET - 007/2016.  
 
d) O lançamento e cobertura da coluna serão executados conforme ET - 008/2016 e 
Procedimento de Abaixamento e Cobertura.  
 
e) O cruzamento deve ser executado sem tubo camisa, desde que não haja exigência 
contraria por parte da autoridade competente ou do órgão ambiental.  

  

5.1.2. Cruzamento com Perfuratriz (Perfuração Direcional)  

  
a) Caracteriza-se pela perfuração do solo a grande profundidade e por considerável 
extensão, sob o leito da rodovia ou ferrovia, feita por um equipamento especial, através do 
qual será instalado o tubo-condução.  
 
b) Os pontos inicial e final de cada tubo-condução, bem como o nivelamento do solo 
sobre esse e ao longo do eixo do cruzamento devem ser determinadas topograficamente. 
 
c) A Perfuratriz Direcional deve ser posicionada em local que possibilite a execução do 
furo piloto de forma a se atingir a cota determinada para instalação do duto, obedecendo 
os limites de flexibilidade da coluna de perfuração.  
 
d) O trecho de perfuração que corresponde à posição definitiva do duto deve ser 
monitorado de forma a se manter uma trajetória obedecendo o raio de curvatura natural da 
coluna enterrada.  
 
e) A coluna de tubos deve ser montada próxima ao ponto de saída da ferramenta, no fim 
do furo piloto na superfície do terreno. A coluna será soldada e revestida conforme ET-
003/2016 e ET - 004/2016.  
 
f) Se for utilizado tubo camisa no cruzamento, o tubo será puxado com auxílio de uma 
cabeça de puxamento soldada na extremidade do tubo e a outra extremidade da tubulação 
fechada por tampão adequado.  
 
g) Deverá ser utilizado MND conforme ET-013/2016. 
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OBS: deve ser, preferencialmente, ser estudada a possibilidade de realizar o 
cruzamento através de galerias e pontilhões existentes.  
 
  
5.2. MÉTODOS PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS:  

 

5.2.1. Subterrâneo 

 

a) Caracteriza-se por instalar o duto dentro de uma vala aberta no leito do rio ou lago a 
qual é posteriormente fechada. O lançamento da linha pode se dar por flutuação ou arraste 
submerso.  
 

b) O lançamento por flutuação se dá quando são amarrados dois pares de tambores em 
cada tubo da coluna concretada, que será puxada sobre a vala alagada, minimizando as 
tensões da coluna durante o lançamento. Depois que a coluna estiver posicionada sobre a 
vala os tambores são retirados lançando a coluna no fundo da vala.  

 

c) Lançamento por arraste submerso é realizado puxando a coluna diretamente dentro 
da vala.  

 

d) Em travessias executadas em leitos rochosos o cavalote deve ser projetado e 
montado após a definição final do perfil de fundo de vala.   

 

 
5.2.2. Travessia com Perfuração Direcional  

 

a) O projeto deve priorizar a solução de travessias por furo direcional a outros processos 
construtivos, aliando os aspectos de segurança construtiva e operacional dos dutos, com a 
garantia de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente.  

 
b) Deverá ser utilizado MND conforme ET-013/2016. 

 

 
5.2.3. Travessia Aérea  

Caracteriza-se por instalar o duto sobre suportes em uma ponte ou outra estrutura. Para a 
travessia aérea de grotas o duto pode ser instalado sem apoios intermediários (estrutura 
autoportante).  

5.3. PROFUNDIDADES PARA CRUZAMENTO E TRAVESSIA:  

 

As profundidades permitidas para implantação de dutos em cruzamentos e travessias 
devem ter uma cobertura mínima conforme estabelecido na NBR 12712. 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N. º 

018/2016 
REVISÃO: 

0 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE 
JOÃO E PESSOA E CAMPINA 

GRANDE 

FOLHA: 

11 de 18
 

DTC - GEE CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS 

 
5.4. DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA AS INTERFERÊNCIAS:  

 

As Distâncias mínimas permitidas para as interferências durante a implantação de dutos 
em cruzamentos e travessias devem estar conforme o estabelecido na NBR 12712. 

Obs: A Rede de Distribuição não pode passar por baixo de edificações e no caso de 
terrenos particulares poderá passar desde que devidamente autorizado pelo proprietário.  

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

 

6.1. REGISTROS  

 

As informações de campo e resultados da inspeção serão registradas em Relatórios de 
Registro de Resultados (RRR) emitidos pelos inspetores de qualidade que deverão ser 
elaborados em formulário apropriado de forma clara, legível, ausente de rasuras e 
devidamente assinados.  

 

Os registros serão mantidos nos arquivos de documentação técnica do controle da 
qualidade e incorporados ao Data Book no final da obra.   

 

7. ANEXOS  

 

Os anexos a seguir apresentam os cruzamentos e travessias considerados padronizados 

e de uso mais geral. Em locais onde houver necessidade de soluções particulares, deve 

ser elaborado um projeto específico baseado nos critérios aqui estabelecidos.  
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Anexo A 

(informativo) 

 

Afastamento vertical de outros dutos ou cabos  

 

A.1 — Cruzamento sob dutos ou cabos  

 

 

A-2 — Cruzamento sobre dutos ou cabos  
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ANEXO B 

(informativo) 

Travessias e cruzamentos de dutos de distribuição 

 

 

FIGURA B.1 — Rodovia ou rua com tubo camisa 

 

 

 

FIGURA B.2 — Rodovia ou rua sem tubo camisa 
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FIGURA B.3 — Rodovia ou rua com furo direcional 

 

 

 

FIGURA B.4 — Estrada secundária sem tubo camisa 
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FIGURA B.5 — Ferrovia com tubo camisa 

 

 

 

FIGURA B.6 — Ferrovia com furo direcional 
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Instalação 
existente 

Gasoduto ou  

Duto conforme      
ABNT NBR 15280-1 

Outros dutos ou 
cabos 

H m 0,8 0,6 

 

FIGURA B.7 — Vedação das extremidades do tubo camisa 

 

FIGURA B.8 — Travessia com curvamento natural 
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FIGURA B.9 — Travessia com furo direcional 

 

FIGURA B.10 — Travessia com cavalote 
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FIGURA B.11 — Travessia de canal com cavalote 
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1. OBJETIVO  

  

A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 

seguidos para a execução dos serviços de reaterro de valas para cobertura de tubos, 

durante a construção e montagem da rede de distribuição de gás natural da Paraíba. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 
2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Pàraíba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. CONTRATADO - Empresa contratada pela CONTRATANTE para a execução de um 
determinado serviço.  
 
2.3. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de uma 
rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo.  
 
2.4. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 
 
2.5. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do contrato e coordenação dos serviços.  

 

2.6. PA – POLIAMIDA - Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação de 
gás natural.  
 
 
2.7. PE - POLIETILENO – Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação 
de gás natural.  
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2.8. SINALIZAÇÃO NOTURNA - Sinalização composta por objetos luminosos, tais como 
placas, lâmpadas, etc., que alertem terceiros sobre a realização do serviço. 
 
2.9. SINALIZAÇÃO VERTICAL - Subsistema de sinalização viária através de placas, onde 
o meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 
suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, 
eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas. 
 

2.10. VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  
 
 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

 

3.1. Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 

as instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 

 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

N-2177 – Projeto de Cruzamento de Travessia de Duto Terrestre; 

 

3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR - 9.061 - Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento (Norma cancelada, 
porém sem substituta);  

NBR - 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível;  

NBR - 14.461 - Sistema 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); e, 

NBR - 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem.  

NBR – ISO – 16486-6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 

combustíveis – Sistemas de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 

e união por solda e união mecânicas Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e 

instalação.  
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3.1.3. da CONTRATANTE  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; e, 

ET - 002/2016 - Sinalização de obras de construção de redes e ramais.  

 
3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 
 

3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 

determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 

Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 

direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 

Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 

técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  

 

4. REQUISITOS GERAIS  

 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.  

 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA atender aos seguintes 
requisitos gerais/específicos:  
 

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 
serviços. 
 

4.1.2. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 
nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 
na área de Segurança e Meio Ambiente.  
 

4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 
mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para 
adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  
 

4.1.4. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa 
a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
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5.1. COBERTURA DE TUBOS. 

 

5.1.1. A cobertura da vala deve ser realizada logo após o abaixamento do duto, 

preferencialmente na mesma jornada de trabalho em que for realizado o abaixamento. 

Quando não for possível a realização da cobertura total da vala no trecho abaixado, deve 

ser feita no mínimo uma cobertura parcial que garanta proteção ao duto.  

 

5.1.2. A primeira camada de cobertura, até uma altura de 30 cm acima da geratriz 

superior do duto, deve ser constituída de solo solto e isento de pedras, torrões e outros 

materiais que possam causar danos ao revestimento ou ao próprio duto, devendo ser 

retirada da própria vala ou de jazida. Desde que aprovado pelo CONTRATANTE, o restante 

pode ser completado com material da vala.  

 

5.1.3. Os métodos, equipamentos e materiais a serem empregados devem levar em 

consideração o tipo de solo e as características do terreno.  

 

5.1.4. Não é permitido o rebaixamento do nível de terreno original da faixa para 

obtenção de material para a cobertura.  

 

5.1.5. Quaisquer danos observados na coluna durante a cobertura devem ser 

prontamente reparados ou corrigidos sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

5.1.6. Quando for requerida a compactação controlada do reaterro da vala, devem ser 

colocadas camadas de altura compatível com o tipo de solo e o grau de compactação 

necessário.  

 

5.1.7. A critério da companhia operadora, pode ser utilizado o adensamento hidráulico 

do material de reaterro. Neste caso, deve ser verificada a estabilidade do duto à flutuação. 

 

5.1.8. A atividade de cobertura deve ser executada de forma a garantir a segurança 

e a estabilidade do duto enterrado e a eficiente manutenção futura da instalação. Em 

consequência, as seguintes recomendações gerais devem ser observadas:  

a) Deve ser providenciada uma sobre cobertura ao longo da vala (leira principal), a fim 

de compensar possíveis acomodações do material, exceto nos casos previstos pela alínea 

b) deste item;  

b) A sobre cobertura não deve ser executada nos seguintes casos:  

  

I. Passagem através de regiões cultivadas e/ou irrigadas nas quais a pista, após 

restaurada, deve ficar no nível anterior, de forma a não causar embaraços ao cultivo e à 

irrigação;  
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II. Trechos em que a existência de uma sobre cobertura possa obstruir a boa drenagem 

da pista; 

III. Cruzamentos ao longo de ruas, estradas, acostamentos, pátios de ferrovias, trilhos, 

caminhos e passagens de qualquer natureza. 

 

c) Sempre que a sobre cobertura não puder ser realizada, deve ser providenciada a 

compactação com controle tecnológico do material de cobertura, em camadas de 

espessura determinada através de ensaios (máxima de 15 cm), de modo que o solo, após 

compactado, atinja o grau de compactação de 95% do proctor normal; junto ao duto a 

compactação deve ser executada por soquete manual; 

d) O material de cobertura não deve conter madeiras, galhos, folhas e outros tipos de 

material orgânico; e, 

e) Nos trechos em rampa, devem ser adotados métodos de drenagem superficial e 

proteção de pista e vala, para evitar deslizamentos ou erosão do material de cobertura.  

 

5.1.9. O assentamento da tubulação deve ser acompanhado posteriormente da 

instalação da fita e tela de segurança plásticas (PVC/PE), de acordo com as seguintes 

instruções:  

 

A fita de aviso com tela plástica deverá, quando requisitado pela CONTRATANTE, ser 

instalada sobre placas de concreto, ao longo de toda a diretriz da tubulação enterrada, 

conforme Figura 1. 
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NOTAS: 

1- Afastamento máximo entre placas: 40 cm. 
2- As placas devem ter comprimento de 50 cm. Essa dimensão, a critério da fiscalização, pode ser modificada, 

a fim de facilitar o transporte e a instalação. 
3- Usar armação tipo tela soldada com malha de arame de 10x10cm e diâmetro do arame de 4,5mm nas duas 

direções. 
4- A cota de c 
5- obertura pode variar em conformidade com o projeto executivo específico do ramal considerado. 

 

Figura 1 - Instalação da tela de segurança (com fita de aviso) e da placa de concreto 

 

 

5.1.10. A fita de aviso com tela plástica deverá, quando requisitado pela 

CONTRATANTE, ser instalada abaixo da laje de concreto contínua a ser construída abaixo 

do leito carroçável ou passeio público, conforme Figura 2.   
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Figura 2 – Detalhe da tubulação na vala, com fita de aviso e laje de concreto 

 

5.1.11. O valor mínimo da cobertura deve atender ao projeto e ao disposto na ABNT 

NBR 12712, para dutos de distribuição. 

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  

 

6.1. FITA DE AVISO COM TELA PLÁSTICA  

 

6.1.1. Para aplicação sobre tubulações enterradas de redes de distribuição em geral:   

a) a) A fita deverá ser assentada e soldada no centro de uma tela plástica (PVC/PEAD), 

com largura superior a fita, a fim de permanecer aberta na sua instalação e visível quando 

exposta;  

b) A especificação da fita (dimensões, cores, texto, etc) devem estar de acordo com 

detalhe típico da CONTRATANTE. 

 

 

6.2. REGISTROS 

O CONTRATADO, através do Controle da Qualidade, deve emitir um relatório por trecho 

abaixado e coberto, com pelo menos os itens abaixo descritos:  

a) Informações gerais da obra; 

b) Croqui, isométrico, fotos, etc., da tubulação instalada, incluindo as interferências 

encontradas no trecho;  



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N.º 

019/2016 
REVISÃO: 

0 

UNIDADE: MUNICÍPIOS DA GRANDE 
JOÃO E PESSOA E CAMPINA 

GRANDE 

FOLHA: 

9 de 9
 

DTC - GEE REATERRO DE VALAS - REQUISITOS 

 
c) Identificação dos tubos e conexões, incluindo o diâmetro externo (D.E.) e material; 

d) Junta e estaca inicial e final do abaixamento; 

e) Preparação de laterais e fundo da vala – dimensões mínimas; 

f) Apoio da tubulação no fundo da vala; 

g) Verificação de materiais impróprios no interior da vala; 

h) Passagem do Holiday (aço) e visual (PE e PA); 

i) Localização de tubos concretados (se aplicável); 

j) Junta e estaca inicial e final da cobertura; 

k) Informações sobre a origem do material utilizado na cobertura (reaproveitado e/ou 

importado); 

l)  Utilização de proteção mecânica (se aplicável); 

m) Informações sobre a quantidade de placas de concreto e fitas/telas de sinalização 

utilizadas; 

n) Informações sobre compactação. 
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1. OBJETIVO  
  
A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem seguidos 
para a execução dos serviços de teste hidrostático, teste hidrostático simplificado de 
tubulações de aço carbono e materiais poliméricos (PE e PA), durante a construção e 
montagem da rede de distribuição de gás natural da PBGÁS. 

Nota: O processo de limpeza, secagem e inertização de tubulações são tratados na ET 016-
16.  

 
2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da Paraiba 
é a CONTRATANTE. 

 

2.2. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um determinado 
serviço.  

 

2.3. CRUZAMENTO - Passagem do duto por rodovias, ferrovias, outros dutos e instalações 
subterrâneas existentes. 

 
2.4. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE para 
fiscalizar a execução das obras. 

 
2.5. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o responsável 
pela gestão do Contrato e coordenação dos serviços. 

 
2.6. INTERFERÊNCIA – Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 
passagem da Rede de Distribuição. 
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2.7. PA – POLIAMIDA - Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação para 
condução de gás natural. 
 
2.8. PE – POLIETILENO – Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação para 
condução de gás natural 

 

2.9. PIG – Dispositivo utilizado para limpar, secar ou inspecionar as tubulações. 
 

2.10. PIG DE ESPUMA – Dispositivo de espuma utilizado para absorver a água remanescente 
do teste hidrostático e da limpeza das tubulações. 

 

2.11. PIG CALIBRADOR – Dispositivo utilizado para identificação de restrições ao longo da 
tubulação inspecionada  

 

2.12. PIPE SHOP – É uma oficina de campo onde se realizam soldas para montagem de 
conjuntos e spools. 

 

2.13. PRESSÃO – Relação entre força e área. A menos que expressos em contrário, todos os 
valores de pressão apresentados nesta ET são referidos à pressão atmosférica normal. 

 

2.14. PRESSÃO DE PROJETO – Pressão usada na determinação da espessura de parede e 
dos componentes de tubulação. É uma pressão fixada a partir das condições de fluxo do 
sistema de gás. 

 

2.15. PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO (PMO) - Máxima pressão em kgf/cm² que a 
tubulação deve suportar em serviço contínuo conduzindo fluido na temperatura de até 50°C. 

 
2.16. PROCEDIMENTO DA EXECUTANTE (CONTRATADO) - É o documento emitido pela 
firma executante (CONTRATADO) dos serviços que define os parâmetros e as condições de 
execução de determinado serviço de construção, pré-montagem ou montagem. 

 
2.17. RESPONSÁVEL TÉCNICO - Pessoa responsável do CONTRATADO, pelas atividades 
realizadas em campo; este deve atuar sob a supervisão do engenheiro responsável ou em 
seu nome quando assim decidido. 

 
2.18. SPOOL - Trecho de uma linha de tubulação fabricado em oficina para ser unido no campo 
a outros trechos pré-fabricados. 
 
2.19. TRAVESSIA – Passagens aéreas, subterrâneas ou submersas do duto através de rios, 
lagos, açudes, regiões permanentemente e eventualmente alagadas, depressões profundas 
(grotas) e ravinas. 

 
2.20. TESTE HIDROSTÁTICO - Teste de pressão com água que demonstra que um tubo ou 
complemento possui resistência mecânica compatível com suas especificações ou suas 
condições operacionais 

 
 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N.º 

020/2017 
REVISÃO: 

1 

UNIDADE: COMPANHIA PARAIBANA DE 
GÁS 

FOLHA: 
4 de 11

 

DTC  
GERÊNCIA…. 

TESTE HIDROSTÁTICO EM TUBULAÇÕES - REQUISITOS 

 
3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 
 
3.1.  Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas as 
instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 
 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre 

3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR – 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível;  

NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem.  

NBR – 14461 - Sistema 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).  

NBR – ISO – 16486-6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 

combustíveis – Sistemas de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 

e união por solda e união mecânicas Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e 

instalação.  

  

3.1.3. da  CONTRATANTE.........  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; e, 

ET – 002-16 Sinalização de obras de construção de redes e ramais. 
 
ET – 016-16 Limpeza, secagem e inertização de tubulações.  
 
ET – 021-17 Teste Pneumático de Tubulações 
.  

3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 

 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as determinações 
contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial Descritivo da Obra 
(ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência direta no Memorial 
Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta Especificação Técnica 
e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta técnica junta à 
CONTRATANTE para esclarecimento.  
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4. REQUISITOS GERAIS  
 
4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.  
 
4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA atender 
aos seguintes requisitos gerais/específicos:  

 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 
serviços. 
 

4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado nos 
procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento na área 
de Segurança e Meio Ambiente.  
 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou mesmo 
da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para adoção 
de medidas de contenção e ações corretivas.  
  

4.1.5. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET relativa a 
“Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
4.2.1. Controle da qualidade da água utilizada 

A água a ser utilizada deve atender no mínimo aos seguintes requisitos: 
 
4.2.1.1. Os parâmetros a serem analisados apresentados na Tabela C.7 da NBR 15280 – 

PARTE 2; 
 

4.2.1.2. Análise prévia por entidade reconhecida, com base em amostras coletadas nos pontos 
de captação, de forma a determinar sua composição química e microbiológica e definir 
a necessidade de emprego de produtos anticorrosivos; 
 

4.2.1.3. Adição de produtos anticorrosivos à água, como sequestrante de oxigênio e biocida, 
deve ser condicionada à aprovação prévia do órgão ambiental competente; 
 

4.2.1.4. Caso não atenda aos requisitos de qualidade indicados na Tabela C.7, a água deve 
ser tratada conforme indicado na Tabela C.8 da NBR 15280 – PARTE 2; 
 

4.2.1.5. Atendendo aos parâmetros acima definidos na alínea “a” acima, pode-se dispensar o 
emprego de qualquer tipo de aditivos, independentemente do período de permanência 
da água no interior do duto (período de hibernação); e  

 

4.2.1.6. Concluído o teste hidrostático, será feito o esgotamento da linha de forma a não 
causar erosão na pista e/ou danos ao meio ambiente. Caso a água esteja 
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contaminada com produtos químicos adicionados, o local e as vazões máximas de 
descarte deverão ser aprovados pelo órgão ambiental responsável.  

 
  
4.2.2. Teste hidrostático dutos de aço 

 
4.2.2.1. O teste de pressão em dutos de aço é composto de: Teste de resistência mecânica e 

teste de estanqueidade; 
 

4.2.2.2. O teste de resistência mecânica é realizado para comprovar a resistência mecânica 
do duto ou trecho de duto, detectar eventuais defeitos e aliviar as tensões mecânicas 
decorrentes da sua montagem; 
 

4.2.2.3. O teste de estanqueidade é realizado para comprovação da inexistência de 
vazamentos num duto ou trecho de duto, ou defeitos passantes em juntas soldadas;  
 

4.2.2.4. A tensão circunferencial de projeto, para comparação com a tensão mínima de 
escoamento especificada, é a produzida pela pressão de projeto (P) do sistema de 
gás e deve ser calculada com base no valor nominal da espessura de parede do tubo, 
de acordo com a fórmula mencionada na NBR 12712; 
 

4.2.2.5. As pressões mínimas e máximas para os testes de resistência mecânica e de 
estanqueidade, a serem aplicadas em qualquer ponto do trecho de teste, devem 
atender aos limites estabelecidos na Tabela 1; e 
 

4.2.2.6. A pressão máxima de teste não deve exceder à pressão admissível dos componentes 
instalados no trecho de teste, estabelecida na norma de fabricação aplicável. 

 

Tabela 1 — Pressões de teste 

Classe 

de 

Locação 

Teste hidrostático 

Teste de resistência Teste de estanqueidade 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

1 a 4 

1,5 

X 

Pressão 

de 

projeto 

A pressão que produzir 

tensão circunferencial 

equivalente a 90 % da 

Sy no ponto mais baixo 

do trecho de teste. 

Pressão 

de 

projeto 

A pressão que produzir 

tensão circunferencial 

equivalente a 90 % da Sy 

no ponto mais baixo do 

trecho de teste 

 

4.2.2.7. As pressões do ensaio de resistência mecânica devem atender simultaneamente às 
seguintes condições: 

 A pressão no ponto mais alto do trecho a ser ensaiado deve ser igual ou maior que a pressão 
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mínima de teste. 

 A pressão no ponto mais baixo do trecho a ser ensaiado deve ser igual ou menor que a máxima 
pressão de teste. 

 

4.2.3. Teste Hidrostático de Dutos Poliméricos (Polietileno e Poliamida) 
 
4.2.3.1. Deve ser evitada a aplicação do teste hidrostático nos dutos de polietileno. Caso o 

mesmo seja necessário, devem-se seguir as recomendações previstas na ABNT NBR 
14461. 
 

4.2.3.2. Em dutos de poliamida, devido à alta pressão de projeto, deve ser realizado teste de 
pressão hidrostático conforme recomendações da ABNT NBR ISO 16486-6.  

 
 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
5.1. Tubos de aço carbono 

Após a conclusão da limpeza e quando aplicável da passagem do pig calibrador para 
verificação de eventuais deficiências na construção da tubulação, procedimentos executados 
conforme ET – 016-16, deve-se providenciar o completo enchimento da tubulação para 
executar o teste hidrostático.  
 
5.1.1. Enchimento da tubulação 

 
5.1.1.1. A qualidade da água de enchimento deve ser conforme item 4.2.1 deste procedimento.  

 
5.1.1.2. Após a introdução da água, devem ser colocados dois pigs de enchimento, os quais 

devem ser impulsionados por coluna d’água mínima de 50m para dutos de diâmetro 
menor ou igual a 6” e 100 m para dutos de diâmetro maior de 6”, até que os dois pigs 
cheguem ao sistema recebedor. A velocidade de percurso deve ser mantida entre 0,5 
e 1,0 m/s. 
 

5.1.1.3. Após a chegada dos pigs de enchimento no sistema de recebimento, a tubulação 
deverá estar totalmente cheia de água. Devem ser adotados todos os cuidados 
necessários á retirado do ar da linha. 

 
5.1.2. Procedimento de teste hidrostático. 
 
5.1.2.1. Toda a extensão da linha a ser testada deve estar cheia d’água e com a cobertura 

executada; 
 

5.1.2.2. O teste hidrostático só pode ser realizado após limpeza da tubulação, a passagem da 
placa calibradora, quando aplicável, e o enchimento com água do trecho de tubulação 
a ser testada; 
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5.1.2.3. A pressão de teste, preferencialmente, deve ser atingida nas horas mais quentes do 

dia, de forma a se evitar sobre pressões na tubulação, devido à recuperação da 
temperatura A linha deve permanecer cheia de água pelo tempo mínimo estabelecido 
na NBR 15280 Parte 2, antes do início do teste, na pressão de 50% da pressão de 
teste, para estabilização; 
 

5.1.2.4. A pressão deve ser elevada de forma moderada e a uma taxa constante até atingir a 
100% da pressão de teste, onde deve ser mantida por 30 min para estabilização; 
 

5.1.2.5. Em seguida, inicia-se o teste de resistência mecânica que deverá ter duração mínima 
conforme estabelecido na NBR 15280 Parte 2, na pressão de 100% da pressão de 
ensaio, recuperando ou aliviando a pressão sempre que esta variar fora da faixa de ± 
0,5% da pressão de ensaio; 
 

5.1.2.6. O ensaio hidrostático de resistência mecânica é dado por concluído e o duto ou trecho 
de duto é considerado aprovado (quanto à resistência mecânica) quando, após 
decorrido o período mínimo estabelecido na NBR 15280 Parte 2 à pressão de ensaio, 
está se mantiver dentro dos limites de ± 0,5%, com eventual injeção ou purga de água; 
 

5.1.2.7. Após finalizado o teste de resistência mecânica a pressão quando especificado, pode 
ser reduzida para atender aos limites definidos no projeto para o ensaio de 
estanqueidade. A duração mínima do ensaio de estanqueidade deve ser conforme o 
estabelecido na NBR 15280 Parte 2; 
 

5.1.2.8. O critério de aceitação do ensaio de estanqueidade não admite a injeção ou a purga 
de água do trecho em ensaio; 
 

5.1.2.9. O ensaio hidrostático de estanqueidade é dado por concluído e o duto ou trecho de 
duto é considerado aprovado (quanto a vazamentos) quando, após o período 
estabelecido na NBR 15280 Parte 2 à pressão de ensaio, não for observado qualquer 
indício de vazamento e se eventual variação na pressão entre início e término do 
ensaio puder ser justificada por cálculos de efeito térmico, conforme critério de 
correção a seguir: 

 

ΔP =
264,7 x Tf

(
D
t

) + 100
 x ΔT 

Onde:  

 ΔP = variação incremental de pressão, em bar; 

 ΔT = variação real da temperatura durante o ensaio, em graus Celsius; 

 D = diâmetro nominal do duto, em metros; 

 t = espessura nominal de parede do duto, em metros; 
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 Tf = fator de correção para o efeito da temperatura, conforme tabela C.6 (NBR 15280), 

em bar por graus Celsius. 

5.1.2.10. Deve ser providenciada a troca da carta registradora caso o teste seja executado 
com registrador gráfico analógico decorrido as primeiras 24h e a cada 24h 
subsequentes; e  
 

5.1.2.11. Devem ser anotadas no formulário “Relatório de teste hidrostático”, todas as 
medições realizadas de hora em hora, bem como toda e qualquer irregularidade que 
eventualmente for observada, cabendo a CONTRATANTE a decisão final quanto às 
providências a serem tomadas. 

 
 

5.1.3. Procedimento de teste hidrostático simplificado. 
 
5.1.3.1. As seguintes instalações devem ser submetidas a um ensaio hidrostático simplificado: 

 
a) Travessias de rios e lagos que tenham projeto específico; 

b) Trechos de cruzamento com extensão superior a 50 m; 

c) Trechos de cruzamento com tubos-camisa ou localizados em áreas ambientalmente 

sensíveis; e 

d) Qualquer outro equipamento ou dispositivo que deve ser ensaiado hidrostaticamente em 

separado do duto, tais como tubos ou niples para tie-in, lançadores/recebedores de pig, 

cabeças de ensaio, by-pass de válvulas, ramais. 

5.1.3.2. O ensaio hidrostático simplificado deve ter pelo menos o seguinte procedimento: 
 

a) Toda a extensão do trecho deve ser internamente limpa e cheia de água; 

b) A restrição de acesso com isolamento da área de injeção e o descarte de água e 

sinalização destes locais devem ser providenciados para o trecho a ser ensaiado que 

não estiver devidamente enterrado; 

c) Dispositivos adequados para recebimento de PIG e linhas de descarte de água nas 

extremidades do trecho devem ser instalados de modo a minimizar possíveis danos ao 

meio ambiente durante a drenagem; 

d) O trecho deve ser ensaiado com as juntas de campo sem revestimento, com pressão 

fixada pelo valor máximo e mínimo estabelecido em norma; 

e) Registradores de pressão e temperatura devem ser utilizados; 



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N.º 

020/2017 
REVISÃO: 

1 

UNIDADE: COMPANHIA PARAIBANA DE 
GÁS 

FOLHA: 
10 de 11

 

DTC  
GERÊNCIA…. 

TESTE HIDROSTÁTICO EM TUBULAÇÕES - REQUISITOS 

 
f) O trecho deve ser considerado aprovado se após 4 h de pressurização não ocorrer 

queda de pressão e não forem detectados vazamentos após realização de inspeção 

visual; 

g) Toda a sequência de ensaio deve ser repetida após a correção de qualquer defeito 

encontrado; 

h) A água utilizada neste ensaio deve estar de acordo com os requisitos do item 4.2.1; 

i) A água deve ser totalmente removida após o ensaio; e 

j) Ao final do ensaio deve ser emitido um relatório simplificado, contendo todas as 

informações oriundas do ensaio, comprovando a sua aceitação. 

5.1.3.3. Todos os dispositivos e acessórios temporários sujeitos a pressão durante o ensaio 
hidrostático devem estar adequadamente dimensionados e ensaiados antes da sua 
instalação no duto. 
 

5.1.3.4. As travessias mencionadas no item 5.1.3.1 a), quando aplicável, deve sofrer inspeção 
por pig calibrador conforme ET – 018-16, logo após o lançamento e antes do ensaio 
de hidrostático completo. 
 

5.1.3.5. Instalações descritas em 5.1.3.1 a) b) c), mesmo tendo sido aprovadas pelo ensaio 
hidrostático simplificado, deve ser também submetido ao ensaio hidrostático completo 
após sua interligação ao duto. 

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  
 

6.1.  Plano de teste 
 

6.1.1. Será obrigatória a elaboração do Plano de Teste Hidrostático pelo 
CONTRATADO, para cada obra ou trecho a ser testado, devendo este ser aprovado pela 
CONTRATANTE e conter no mínimo os seguintes dados:  

a) Perfil hidráulico da linha; 

b) Pressão máxima e mínima de teste; 

c) Pressão nos pontos de tomada; 

d) Volume hidráulico da linha; 

e) Sequência das atividades; 

f) Gráfico teórico do teste; e 

g) Detalhamento dos equipamentos e instrumentos que devem ser utilizados (toda a 
instrumentação utilizada no teste deve ser calibrada, com certificado emitido por 
laboratório credenciado à RBC). 
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7. REGISTROS 

 
7.1. O CONTRATADO, através do Controle da Qualidade, deve emitir um relatório, onde 

devem constar todas as características e identificação do teste, registros de cada etapa 
avaliada, assinada pelo Engenheiro Responsável pelo teste, juntamente com o CQ, 
inspetor de duto e com a Fiscalização da CONTRATANTE. O relatório gerado e aprovado 
vai compor a documentação do data book da obra.  
 

7.2. O relatório do teste deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Data e hora de realização do teste; 

b) Características dos dutos de cada um dos trechos testados; 

c) Planta chave da rede de distribuição e a localização das seções de teste; 

d) Cota altimétrica; 

e) Fluido de teste utilizado; 

f) Pressão de teste de cada um dos trechos; 

g) Pressão resultante no ponto de menor cota de cada trecho, calculada com base na 
pressão de teste;  

h) Duração dos testes de resistência e de estanqueidade; 

i) Localização de falhas e vazamentos, e a descrição dos reparos realizados; 

j) Especificação dos equipamentos de instrumentação utilizados no teste; 

k) Carta registradora ou relatório (data logger) do teste; e 

l) Análise da água utilizada no teste. 
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1. OBJETIVO  
  
A presente Especificação visa estabelecer requisitos mínimos necessários, a serem 
seguidos para a execução dos serviços de teste pneumático de tubulações de aço carbono 
e materiais poliméricos (PE e PA), durante a construção e montagem da rede de distribuição 
de gás natural da PBGÁS. 

Nota: O processo de limpeza, secagem e inertização de tubulações são tratados na ET- 
016-16 e o teste hidrostático na ET – 020-17. 

 
2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. PBGÁS - COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, empresa proprietária da Rede de 
Distribuição de Gás Natural e detentora da concessão desta distribuição no estado da 
Paraiba é a CONTRATANTE. 
 
2.2. CERTIFICADO DE QUALIDADE DE MATERIAL - É o registro dos resultados de 
ensaios, testes e exames, exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material. 

 
2.3. CONTRATADO - Empresa contratada pela PBGÁS para a execução de um 
determinado serviço.  

 

2.4. FAIXA DE DOMÍNIO - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de uma 
rede de distribuição legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo. 

  
2.5. FISCALIZAÇÃO - Equipe técnica, própria ou não, designada pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras. 

 
2.6. GESTOR DO CONTRATO - Representante da CONTRATANTE que será o 
responsável pela gestão do Contrato e coordenação dos serviços. 

 
2.7. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - É a inspeção realizada por amostragem no Canteiro 
de Obras, onde são verificadas apenas as características principais dos diversos materiais 
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de tubulação, tais como, diâmetro, espessura, condições do revestimento, certificados de 
qualidade.  

 

2.8. INTERFERÊNCIA – Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 
passagem da Rede de Distribuição. 

 

2.9. PA – POLIAMIDA - Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação para 
condução de gás natural. 
 
2.10. PE – POLIETILENO – Material utilizado na fabricação de um dos tipos de tubulação 
para condução de gás natural 

 

2.11. PIG – Dispositivo utilizado para limpar, secar ou inspecionar as tubulações. 
 

2.12. PIG DE ESPUMA – Dispositivo de espuma utilizado para absorver a água 
remanescente do teste hidrostático e da limpeza das tubulações. 

 

2.13. PRESSÃO – Relação entre força e área. A menos que expressos em contrário, todos 
os valores de pressão apresentados nesta ET são referidos à pressão atmosférica normal. 

 

2.14. PRESSÃO DE PROJETO (P) – Valor da pressão na qual se baseia o cálculo do 
sistema de distribuição. 

 

2.15. PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO (PMO) - Maior pressão na qual um sistema de 
gás, sob condições normais, é operado. 

 

2.16. PRESSÃO NORMAL DE OPERAÇÃO (PO) – Valor nominal da pressão de operação 
do duto. 

 
2.17. PROCEDIMENTO DA EXECUTANTE (CONTRATADO) - É o documento emitido pela 
firma executante (CONTRATADO) dos serviços que define os parâmetros e as condições 
de execução de determinado serviço de construção, pré-montagem ou montagem. 

 
2.18. RESPONSÁVEL TÉCNICO - Pessoa responsável do CONTRATADO, pelas 
atividades realizadas em campo; este deve atuar sob a supervisão do engenheiro 
responsável ou em seu nome quando assim decidido. 

 
2.19. SPOOL - Trecho de uma linha de tubulação fabricado em oficina para ser unido no 
campo a outros trechos pré-fabricados. 
 
2.20. TRAMO – Conjunto de dois ou mais tubos soldados; também denominado coluna. 
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3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 
 
3.1.  Para a execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas 
as instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 
 

3.1.1. da PETROBRÁS  

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; 

3.1.2. da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR – 12.712 - Projeto de Sistema de Transmissão e distribuição de Gás Combustível;  

NBR – 15.280-2 - Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem.  

NBR – 14.461 - Sistema 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).  

NBR – ISO – 16.486-6 – Sistemas de tubulações plásticas para fornecimento de gases 

combustíveis – Sistemas de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda 

e união por solda e união mecânicas Parte 6: Código de práticas para projeto, manuseio e 

instalação.  

  

3.1.3. da . CONTRATANTE.  

ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; e, 

ET- 002-16 Sinalização de obras de construção de redes e ramais. 
 
ET- 016-16 Limpeza, secagem e inertização de tubulações.  
 
ET- 020-17 Teste hidrostático em tubulações 
  
3.1.4. da Portaria 3.214 - Normas de Segurança do Trabalho  

NR 18 - Norma Regulamentadora 18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 

 
3.2. As instruções descritas nesta Especificação Técnica complementam as 
determinações contidas nas normas relacionadas neste item e em particular ao Memorial 
Descritivo da Obra (ANEXO Q4 do Contrato). Nos casos em que não houver referência 
direta no Memorial Descritivo e ocorrer algum conflito entre as informações contidas nesta 
Especificação Técnica e nas normas citadas, deverá o CONTRATADO realizar consulta 
técnica junta à CONTRATANTE para esclarecimento.  
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4. REQUISITOS GERAIS  
 
4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.  
 
4.1.1. Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá ao CONTRATADO 

atender aos seguintes requisitos gerais/específicos:  
 

4.1.2. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução dos 
serviços. 
 

4.1.3. Todo o pessoal da CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido treinado 
nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver recebido treinamento 
na área de Segurança e Meio Ambiente.  
 

4.1.4. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, ou 
mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do Contrato para 
adoção de medidas de contenção e ações corretivas.  

 

4.1.5. Os testes devem ser realizados de forma a garantir a segurança dos funcionários 
envolvidos na obra e no público em geral. Durante o período de pressurização, 
nenhuma pessoa que não participe dos trabalhos deve permanecer próxima à vala.  
 

4.1.6. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme ET-002-16 
relativa a “Sinalização de Obras de Construção de Redes e Ramais”. 

 

 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
4.2.1. Teste pneumático dutos de aço 

 
4.2.1.1. Quando previsto em contrato, após a conclusão do teste hidrostático e pré-

secagem da rede, procedimentos executados conforme ET-020-17 e ET-016-16 
respectivamente, e após instalação dos complementos, deve-se executar o teste 
pneumático da rede.  

 
4.2.1.2. O fluido utilizado no teste pneumático deve ser nitrogênio gasoso com 99,99% de 

pureza ou ar comprimido seco. 
 

4.2.1.3. O teste pneumático deve ser realizado antes da secagem da linha, evitando-se 
assim, em caso de constatação de vazamento, a perda de tempo e nitrogênio. 
 

4.2.1.4. As pressões mínimas e máximas para o teste pneumático devem atender aos 
limites estabelecidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 — Pressões de teste pneumático 

CLASSE DE LOCAÇÃO 
PRESSÃO (kgf/cm²) 

MÍNIMA MÁXIMA 

1 a 4 7,00 MPO(*)  
  (*) Limitada a 20 kgf/cm2 

 

4.2.2. Teste pneumático em dutos poliméricos (PE/PA) 
 
4.2.2.1. O teste de pressão em dutos de polietileno tem como referência a ABNT NBR 

14461 e para os dutos de poliamida segue o previsto na ABNT NBR ISO 16486-6. 
 

4.2.2.2. O teste de pressão deve ser executado em qualquer sistema de distribuição depois 
do assentamento e da execução das uniões e antes do comissionamento. 
 

4.2.2.3. O teste tem a finalidade de avaliar as seguintes características da tubulação: 

 Resistência mecânica; e 

 Estanqueidade, ou ausência de vazamentos. 
 

4.2.2.4. As características podem ser avaliadas por testes específicos – teste de resistência 
mecânica e teste de estanqueidade – ou, alternativamente, por um teste que avalia 
ambas as características em conjunto, denominado teste combinado. 
 

4.2.2.5. A pressão utilizada para o teste de resistência mecânica, ou para o teste 
combinado, deve ser maior que a pressão incidental (MIP) do sistema, ou seja, a 
máxima pressão que o sistema de distribuição pode chegar no caso de falha de 
todos os dispositivos de regulagem. Se o teste de estanqueidade for feito em 
separado, pode ser usada uma pressão menor que a pressão incidental. 
 

4.2.2.6. No caso de tubulações que não tiverem passado por teste de resistência mecânica 
– como pequenas extensões de tubulações e conexões entre sistemas existentes 
e novos – deve ser executado o teste de estanqueidade com uma pressão pelo 
menos igual à Máxima Pressão de Operação (MPO) do sistema. 
 

4.2.2.7. As pressões utilizadas para os testes de pressão devem ser pressões relativas, 
medidas à pressão atmosférica do local. 
 

4.2.2.8. Os efeitos de variações de pressão atmoférica e/ou de temperatura, 
particularmente onde parte da seção testada não estiver completamente enterrada, 
devem ser considerados. 

 

4.2.2.9. O ensaio não deve ser iniciado antes do tempo mínimo para aplicar pressão 
estabelecido no procedimento de soldagem. 
 

4.2.2.10. Devem ser levados em consideração os efeitos de deformação por fluência 
(creep) que ocorrem na tubulação de polietileno e poliamida durante a 
pressurização e ensaio. 
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4.2.2.11. O nível de pressão deve ser verificado usando um equipamento de medição 
com classe de precisão mínima 0,6, com um fundo de escala entre 1,1 e 1,5 vezes 
a pressão de teste. Um dispositivo de registro com precisão classe 1 pode ser 
usado, se apropriado. 
 

4.2.2.12. De forma a levar em conta as mudanças de temperatura que afetam a pressão 
de teste, a temperatura pode ser medida com um instrumento que tenha uma 
escala mínima de leitura de 1°C. 
 

4.2.2.13. O teste de pressão não pode ser executado usando válvulas fechadas como 
isolamento. As válvulas na posição fechada não podem ser consideradas como 
estanques. 
 

4.2.2.14. Para ser adotada a pressão mínima de 7 kgf/cm2 no teste pneumático, 
conforme previsto na Tabela 2, a tubulação de PA deverá ter sido previamente 
testada hidrostaticamente. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 
5.1. Teste Pneumático Dutos de Aço 
 
5.1.1. A pressão do teste não deve ser inferior a 7,0 kgf/cm², porém não deverá ultrapassar 

a máxima pressão de operação da linha (limitado a 20 kgf/cm²), por motivos de 
segurança. 
 

5.1.2. A injeção do nitrogênio ou ar comprimido seco, será realizada através de válvula de 
purga em um dos pontos na extremidade da linha.  
 

5.1.3. O teste de pressão não pode ser executado usando válvulas fechadas como 
isolamento. As válvulas na posição fechada não podem ser consideradas como 
estanques. 
 

5.1.4. O tempo de teste deve ser calculado pela fórmula a segui: 

T = 1,75 x V 
Onde: T = tempo de teste em horas; 

V = Volume hidráulico da tubulação em m3 

 
5.1.5. O tempo mínimo de teste é de 4 horas e no máximo 24 horas. 

 
5.1.6. O teste deverá ser realizado de acordo com as etapas a seguir: 

a) Enchimento da linha; 
b) Elevação da pressão até 50% da pressão de teste e mantê-la por 30 minutos; 
c) Elevação da pressão até 100% da pressão de teste; 
d) Execução do TESTE de acordo com o tempo calculado; 
e) Despressurização da linha. 
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5.1.7. Todas as válvulas e acessórios aparentes (não enterrados) terão suas juntas 
pinceladas com mistura de água e sabão, a fim de detectar eventuais vazamentos. 
Caso haja um vazamento, o teste será interrompido.  
 

5.1.8. O teste será aprovado quando o registro da pressão fechar na pressão de inicial de 
teste ou acima da mesma após decorrido o período de tempo calculado. 
 

5.1.9. As leituras dos instrumentos que não possuírem registro devem ser anotadas no 
Relatório de Teste de Linha a cada intervalo de uma hora. 
 

5.1.10. Deve-se tomar especial cuidado na injeção de nitrogênio na linha. Devem ser 
tomadas todas as precauções cabíveis para que não haja introdução de nitrogênio 
líquido, o que pode vir a causar a fragilização do material e o aparecimento de trincas, 
tanto na tubulação quanto nos acessórios. 
 
 

5.2. Teste Pneumático Dutos Poliméricos (PE / PA) 
 

5.2.1. Após a conclusão da limpeza, procedimento executado conforme ET -016-16, deve-
se executar o teste pneumático da linha. O fluido utilizado deve ser apenas nitrogênio 
gasoso com 99,99% de pureza. 
 

5.2.2. A pressão do teste (resistência e estanqueidade) deve ser de acordo com a Tabela 
2: 

Tabela 2 — Pressão de Teste 

MATERIAL 
PRESSÃO  

MÍNIMA MÁXIMA 

TUBO PE 1,5 x PO 1,5 x P 

TUBO PA 7 kgf/cm2 P 

 
Onde:    P = Pressão de projeto.   

              PO = Pressão normal de Operação 

 
5.2.3. Durante a pressurização, a pressão deve ser monitorada de forma a garantir que os 

limites críticos do material não sejam excedidos. No caso do polietileno, considera-
se como limite crítico a pressão crítica para propagação rápida de trinca (PC,RCP). 
 

5.2.4. O tubo deve ser mantido enterrado tanto quanto possível. No entanto, se houver tubo 
exposto, ele deve ser adequadamente ancorado. 
 

5.2.5. O equipamento de teste deve ser capaz de suportar a pressão de teste especificada. 
 

5.2.6. Deve ser evitada a sobrepressurização da seção testada além do nível de pressão 
de teste especificado. 
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5.2.7.  A injeção do nitrogênio será realizada através de válvula de purga em um dos pontos 

na   extremidade da linha.  
 

5.2.8. Quando a pressão de teste especificada for atingida, a seção de teste deve ser 
isolada da fonte de pressão. 
 

5.2.9. O período de estabilização será conforme determinado na Tabela 3. Após este 
período a linha será mantida pressurizada pelo tempo mínimo estabelecido nesta 
tabela, para realização do teste. 
 

5.2.10. Todas as válvulas e acessórios aparentes (não enterrados) terão suas juntas 
pinceladas com mistura de água e sabão, a fim de detectar eventuais vazamentos. 
Caso haja um vazamento, o teste será interrompido.  
 

5.2.11. O teste será aprovado quando o registro da pressão fechar na pressão de início 
de teste ou acima da mesma, após o período previsto na Tabela 3. 
 

5.2.12. Após a finalização satisfatória do teste de pressão, a seção de tubulação deve 
ser comissionada assim que possível. Se houver um intevalo de tempo entre o teste 
e o comissionamento, a seção de tubulação deve ser mantida sob pressão. Antes do 
comissionamento, a pressão deve ser verificada de forma a garantir que a seção de 
tubulação não tenha sido danificada. 
 

5.2.13. Os instrumentos de medição devem atender às normas ou especificações 
apropriadas, e devem ter certificados válidos de calibração. Os medidores de 
pressão devem atender aos requisitos da ABNT NBR 14105-1 ou ABNT NBR 14105-
2, conforme aplicável. 
 

5.2.14. As leituras dos instrumentos que não possuírem registro devem ser anotadas 
no Relatório de Teste de Linha a cada intervalo de uma hora. 

Tabela 3 — Duração do teste para tubos de PE e PA 

EXTENSÃO DA LINHA  
TEMPO MÍNIMO (horas) 

ESTABILIZAÇÃO TESTE PNEUMÁTICO 

até 50 metros 0,25 1,00 

de 50,01 a 1000 metros 0,50 6,00 

acima de 1000 metros 1,00 12,00 

 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES  
 

6.1. Plano de Teste 
 

6.1.1. Será obrigatória a elaboração do Plano de Teste Pneumático pelo CONTRATADO, 
para cada obra ou trecho a ser testado, devendo este ser aprovado pela 
CONTRATANTE e conter no mínimo os seguintes dados:  



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
N.º 

021/2017 
REVISÃO: 

1 

UNIDADE: COMPANHIA PARAIBANA DE 
GÁS 

FOLHA: 
10 de 10

 

DTC - GEE TESTE PNEUMÁTICO EM TUBULAÇÕES - REQUISITOS 

 
a) Dados da obra (local, diâmetro, extensão); 

b) Pressão de teste; 

c) Etapas e duração do teste; 

d) Fluido de teste; 

e) Critério de aceitação; 

f) Métodos de detecção de vazamento; e 

g) Método de descarte do fluido de teste. 

 

6.2. Registros 
 
6.2.1. O CONTRATADO, através do Controle da Qualidade, deve emitir um relatório, onde 

devem constar todas as características e identificação do teste, registros de cada 
etapa avaliada, assinada pelo Engenheiro Responsável pelo teste, juntamente com 
o CQ, inspetor de duto e com a Fiscalização da CONTRATANTE. O relatório gerado 
e aprovado vai compor a documentação do data book da obra. 
  

6.2.2. O relatório do teste pneumático de polietileno ou poliamida deve conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 

a) Localização e descrição do trecho sob teste; 

b) Data do teste; 

c) PO e P do sistema; 

d) Método de teste; 

e) Pressão de teste; 

f) Fluido de teste; 

g) Período de teste; e 

h) Resultado / registro do teste. 
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PINT. ELET. CINZA MUNSELL N6,5
JATEAMENTO SA 2.1/2

DATA: 06/05/2014
DATA: 06/05/2014
DATA:PROJETISTA:

RESPONSÁVEL:

DESENHISTA:

Wilson
Flávio
Flávio 06/05/2014

F-7.03.02 - REV 00

ITEM:

QTD:

Nº DES. ATACK:ÁREA (mm²):PESO:
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Tolerancias não indicadas
0 a 50 mm (+/-) 0,1

51 a 100 mm (+/-) 0,2
> 100 = 0,5mm 38453.99

Megahome Ltda.
PV-72 930 - 

1000-Montagem Geral 110
1000PROI

BIDA
 A R

EPRO
DUÇÃ

O TO
TAL 

E PA
RCIA

L OU
 DIV

ULGA
ÇÃO 

COME
RCIA

L SE
M A 

AUTO
RIZA

ÇÃO 
PRÉV

IA E
 EXP

RESS
A DA

 ATA
CK E

LETR
OMEC

ÂNIC
A LT

DA.
0

EMI
SSÃ

O I
NIC

IAL
REV

.
DAT

A.:
EMI

TID
O P

OR.
:

1

DES
RIÇ

ÃO 
DA 

REV
ISÃ

O:

2 3



Dados Gerais

Esquema de Pintura

Material Utilizado
Fecho - Modelo: 06502.0511.01 - Fabricante Soprano 

Dobradiça: Modelo: 06036.0030.52 - Fabricante Soprano

Descrição das Chapas
Corpo - Chapa Galvanizada MSG #16 (1,50mm)

Porta   - Chapa Galvanizada MSG #16 (1,50mm)

Moldura-Chapa Galvanizada MSG #16 (1,50mm)

Descrição: Fecho Lingueta com Acionamento Tipo Yale.

Descrição: Dobradiça Semi-Embutida de Nylon

Passo 1:

Passo 2:

Passo 3:

Passo 4:

Passo 5:

Limpeza do substrato com solvente apropriado para retirar vestígios de graxas e resíduos de produção, posterior jateamento abrasivo.

Tratamento superficial do substrato por meio de jateamento abrasivo com granalha de aço G-40, grau SA 2. ¹/² (metal quase branco).

Aplicação de tinta em pó poliéster notação Munsell N 6,5 por meio eletrostático em cabine apropriada, 
posterior cura térmica em estufa de secagem com temperatura interna de 200°C durante 10 minutos.  
Medir a espessura de película seca da camada de tinta com medidor para materiais de base ferrosa, utilizando medidor calibrado. 
A camada deverá apresentar valor de  200 µm +ou- 20% de tolerância.

Verificação da aderência por meio de ensaios contidos na NBR 11003:2009 (Determinação de Aderência).

Liberação para montagem mecânica.

JATEAMENTO SA 2.1/2

PINT. ELET. CINZA MUNSELL N6,5

FLÁVIO

FLÁVIO

WILSON

06/05/14

06/05/14

06/05/14

MEGAHOME LTDA. FOLHA DE DADOS GERAIS

PV-72 930 - 

110 PÇS

 - 
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ESQUEMÁTICO CAIXA DE PASSEIO 

Emitente: 
                       COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

Nº de Folhas:  
01 

 Data: 
         29 / 08 / 17 
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LAYOUT DA CAIXA DE PASSEIO (IMAGENS ILUSTRATIVAS). 
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AS  INFORMAÇÕES  DESTE  DOCUMENTO  SÃO  PROPRIEDADE  DA  CIA PARAIBANA DE GÁS-PBGÁS, NÃO PODE SER   
REPRODUZIDO, UTILIZADO OU DESTINADO PARA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.E.
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MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA
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NOTAS GERAIS
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PROJEÇÃO: 1° DIEDRO

autorização escrita do

proprietário.

    ±0.25

X.   ±0.2

X.X  ±0.1

X.XX ±0.05

TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS:

DIMENSÕES EM  mm  POLEGADA

RUGOSIDADE 125 RMS

QUEBRAR CANTOS

E RAIOS COM 0.4

ANGULAR ±1°

confidencial é propriedade

exclusiva da Tormene, não

podendo ser reproduzido,

usado ou divulgado sem

Este desenho de natureza

FREDERICO

---

08/05/2014

EDUARDO

PESO(kg): ESCALA:

0DE-NT-816-TZC-004 1 DE 2

DE-NT-816-TZC-004.DWGCAD

PBGÁS

EMPREENDIMENTO: DESENHO N°:

IDENTIFICAR:

RAD. N°:

FOLHA:

-----

REVISÃO:

-----

-----

PROTEÇÃO SUPERFICIAL:

TAMPA METÁLICA

NOTAS GERAIS

1. NORMA DE PROJETO: AWS D1.1

2. SOLDAGEM: As soldas necessárias para a fabricação deverão ser efetuadas por soldadores qualificados mediante um procedimento

 de soldagem também homologado, conforme as especificações da regulamentação brasileira.

3. ENSAIOS:  

3.1. EVS: 100% das juntas;

 3.2. LP: 100% das juntas.

4. DIMENSÕES EM mm

5. TOLERÂNCIA GERAL +/- 5mm NÃO ACUMULATIVA

6. JATEAMENTO E PINTURA:  

6.1. Jateamento Grau SA 2 ½;

  6.2. Cor: Preto.
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EMPREENDIMENTO: DESENHO N°:

IDENTIFICAR:

RAD. N°:

FOLHA:

-----

REVISÃO:

-----

-----

PROTEÇÃO SUPERFICIAL:

TAMPA METÁLICA

REV. DESCRIÇÃO

0 EMISSÃO ORIGINAL 17/06/2015 EDUARDO

DATA EXEC. VERIF. APROV.

FREDERICO FREDERICO

ITEM QTD. MATERIAL DESCRIÇÃO / MATERIAL

1

2

3

18m

4

5

6

7

8

9

10

11

METALON 3"ASTM A36

12

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1", 1,19Kg/m14,4m

CHAPA XADREZ ESP. 1/4", (1600 x 1290 mm)04

SAE 10201,5m BARRA REDONDA Ø20mm 

CHAPA ESP. 1/4", 452cm²01

04

A-194 2H04

A-10502

04

ESTOJO 5/8" x 4"

PORCA SEXTAVADA 5/8"

DOCUMENTOS DE REFÊRENCIA

DE-NT-816-TZC-001 - DESENHO DE CONJUNTO

DE-NT-816-TZC-003 - DESENHO DE SKID

LD-NT-816-TZC-001 - LISTA DE DOCUMENTOS

4,3m BARRA REDONDA Ø5/8"

MEIA-LUVA DN 1.1/2" NPT, 3000#

BUJÃO ALLEN 1 1/2" NPT

ASTM A36

ASTM A36

SAE 1020

ASTM A36

A-193 B7

A-105

1,0m BARRA REDONDA 7/16"SAE 1020

06 ZINCADO PARAFUSO M6 CABEÇA CHATA COM FENDA



 

 

GERENCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

PBGAS-GOM 

PROCEDIMENTO TÉCNICO 
NÚMERO: 

PT001 

REVISÃO: 

 00 

DATA: 

 JUL/2012 

FOLHA: 

1/4 

DESCRIÇÃO: 

PROCEDIMENTO DE PINTURA DE CRM 

 

 
1. OBJETIVO: 
 

Este procedimento estabelece as condições mínimas exigíveis para PINTURA DE 
CRM de Gás Natural aos consumidores residenciais e comerciais do estado da Paraíba 
de acordo com os padrões de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde 
estabelecidos pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGAS.   
 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 

Este procedimento aplica-se à execução das atividades; nas edificações e construções 
em geral – residenciais e comerciais – na área de concessão da COMPANHIA 
PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS. 
 

3. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: 
 

ABNT NBR 6493 - Cores de sinalização para tubulação de 30/11/94; 
ABNT NBR 5590 - Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou 
galvanizados por imersão a quente, para condução de fluidos; 
ABNT NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução; 
LEI MUNICIPAL 10.927 PMJP de 28 de dezembro de 2006; 

N-442 - Pintura externa de tubulação em instalações terrestres; 

NR 26 - Sinalização de Segurança. De acordo com portaria GM n.º 3.214, de 08 de 
junho de 1978; 

PTRC 003 - Procedimento para Instalação dos Ramais Internos; 

PTRC 007 - Procedimento para sinalização; 
 

4. DEFINIÇÕES: 
 

ABRIGO – Construção destinada à proteção de medidor, regulador e seus respectivos 
complementos; 
AS BUILT - Projeto como Construído;  
CRM – Conjunto de regulagem de pressão e medição, instalado pela PBGÁS nas 
dependências de determinado consumidor, destinado a regular a  pressão, medir e 
registrar o volume de gás fornecido; 

EPIs – Equipamentos de Proteção Individual; 

GN – Gás Natural. 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO – Conjunto de tubulações e acessórios destinados à 
distribuição de gás; 

REDES JÁ INSTALADAS – Redes de distribuição já existentes; 

REDES NOVAS – Rede de distribuição em instalação; 
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REGULADOR DE PRESSÃO – Aparelho destinado a reduzir e estabilizar a pressão da 
fonte de alimentação à pressão normal de utilização; 
SMS- Segurança Meio Ambiente e Saúde; 
TRANSIÇÃO RISER – Elemento destinado a interligação entre o tubo de polietileno e o 
CRM;  
 

5. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES: 
 

A atividade descrita neste procedimento deve ser realizada por pessoal treinado e 
capacitado com certificado emitido por órgão reconhecido, sob supervisão de 
responsável técnico registrado no respectivo órgão de classe, observando-se todos os 
critérios de SMS da PBGÁS. 
 

6. MATERIAIS UTILIZADOS: 
 
Para a execução da atividade descrita neste procedimento deverão ser utilizados meios 
adequados: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos; em perfeito estado de 
funcionamento, certificados pelos órgãos competentes, seguros, confiáveis, aferidos, 
calibrados, aplicáveis aos propósitos estabelecidos para o serviço e dentro da 
finalidade ao qual se destinam. 
Os materiais devem ser armazenados de forma a não causar danos ao meio 
ambiente e não prejudicar a circulação de pessoas e veículos; 
 

7. METODOLOGIA: 
 
7.1. Atividades preliminares: 

A equipe de execução deve apresentar-se com crachá de identificação, estar 
uniformizada, portar-se de maneira cordial e educadamente, possuir todos os EPIs 
necessários para a execução dos trabalhos, em perfeitas condições de uso; 

Antes do inicio dos trabalhos, realizar inspeção dos equipamentos utilizados na 
execução das atividades e nas instalações do estabelecimento atestando suas boas 
condições. 

Antes de qualquer alteração deste procedimento, por impedimento de execução, deve 
ser consultada a PBGÁS; 

Todos os serviços executados e as especificações técnicas dos materiais empregados 
devem ser registrados e constar em DATA BOOK a ser entregue à PBGAS no final da 
obra. 

Toda a operação deve ser acompanhada pelos técnicos responsáveis, devendo ser 
efetuado o isolamento do local, evitando a exposição de qualquer indivíduo que não 
faça parte do trabalho; 

Executar sinalização e isolamento do local de trabalho conforme PT RC 007; 
As pessoas não envolvidas diretamente no trabalho não devem permanecer no local 
durante todo o procedimento; 
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Garantir ventilação do local durante todo o procedimento, abrindo janelas, persianas ou 
qualquer fonte de circulação de ar; a fim de evitar acumulo de vapores nocivos à saúde 
no ambiente; 

Extintores de incêndio devem estar disponíveis e posicionados para o uso caso seja 
necessário; 

Sempre que possível, deve-se consultar o manual do fabricante, para obtenção de 
orientações detalhadas quanto à manipulação/preparo dos itens. 

 

7.2. Padrão de cores: 

A execução da pintura do CRM deve seguir o seguinte padrão: 

Amarelo: Munsell 5Y 8/12 

Cinza claro: Munsell N 6.5 

Vermelho: Munsell 5R 4/14 

 

7.3. Padrão de aplicação: 

A execução da pintura do CRM deve seguir o seguinte padrão: 

Amarelo: tubulaçãoes, curvas, conexões. 

Cinza claro: válvula de bloqueio de saída do CRM. 

Vermelho: válvula de bloqueio de entrada do CRM. 

Sem pintura: filtro, medidor, tomadas de pressão, válvula reguladora e shut-off. 
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7.4. Esquema de pintura: 

 

A execução da pintura do CRM deve seguir o seguinte padrão: 

Ambiente: seco ou úmido, com ou sem salinidade, contendo ou não gases derivados 
de enxofre. Tubulação com ou sem isolamento térmico. Temperatura de Operação: de 
30 ºC a 15 ºC.  
 
Tinta de Fundo 
 
Aplicar uma demão de “Tinta Epoxi-Fosfato de Zinco de Alta Espessura”, norma 
PETROBRAS N-2630, por meio de rolo, trincha ou pistola. A espessura mínima de 
película seca deve ser de 100 mm. O intervalo entre demãos deve ser de, no mínimo, 
16 horas e, no máximo, 48 horas. 
 
Tinta de Acabamento 
 
Aplicar uma demão de “Tinta de Acabamento Epoxi”, conforme norma PETROBRAS N-
1198, curada com poliamida (Tipo II), por meio de rolo ou pistola, com espessura 
mínima de película seca de 30 mm. 
 
No caso de retoque de pintura existente, deve ser repetido o esquema original. 
 
O intervalo de tempo para aplicação de qualquer tinta sobre outra já aplicada deve ser 
o exigido pela anterior, para repintura. Para os esquemas de pintura em que estejam 
previstas tintas à base de resina epoxi, caso seja ultrapassado o prazo máximo, deve-
se efetuar lixamento manual para quebra de brilho, em toda a superfície, e limpeza com 
solvente não oleoso, antes da aplicação da demão posterior. 
 
Antes do preparo da superfície a ser pintada fazer inspeção visual, em toda a 
superfície, identificar os pontos que apresentem corrosão, vestígios de óleo, graxa ou 
gordura e outros contaminantes, assim como os pontos em que a pintura, se existente, 
estiver danificada. 
 

Antes da aplicação do esquema de pintura, submeter a superfície a ser pintada a 
processo de limpeza por ação físico-química, eliminando os pontos que apresentem 
corrosão, vestígios de óleo, graxa ou gordura e outros contaminantes, assim como os 
pontos em que a pintura, se existente, estiver danificada. 
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1. OBJETIVO: 
  

Este procedimento estabelece as condições mínimas exigíveis para MONTAGEM DE 
CRM de Gás Natural aos consumidores residenciais e comerciais do estado da Paraíba 
de acordo com os padrões de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde 
estabelecidos pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGAS.   
 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 

Este procedimento aplica-se à execução das atividades; nas edificações e construções 
em geral – residenciais e comerciais – na área de concessão da COMPANHIA 
PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS. 
 

3. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: 
 

ABNT NBR 5590 - Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados 
por imersão a quente, para condução de fluidos; 
 
ABNT NBR 12912 - Rosca NPT para tubos – Dimensões; 

ABNT NBR 13.103 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos 
dos ambientes; 

ABNT NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução; 
 
LEI MUNICIPAL 10.927 PMJP de 28 de dezembro de 2006; 
 
NR 26 - Sinalização de Segurança. De acordo com portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho 
de 1978; 
 
PTRC 007 - Procedimento para sinalização; 
 

4. DEFINIÇÕES: 
 

ABRIGO – Construção destinada à proteção de medidor, regulador e seus respectivos 
complementos; 
 
AS BUILT - Projeto como construído;  

 
CRM – Conjunto de regulagem de pressão e medição, instalado pela PBGÁS nas 
dependências de determinado consumidor, destinado a regular a pressão, medir e 
registrar o volume de gás fornecido; 
 
DATA BOOK- Livro onde constam todos os documentos da obra; 
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EPIs – Equipamentos de Proteção Individual; 

GN – Gás Natural. 

MANÔMETRO - Instrumento para medir pressões. 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO – Conjunto de tubulações e acessórios destinados à 
distribuição de gás; 

REDES JÁ INSTALADAS – Redes de distribuição já existentes; 

REDES NOVAS – Rede de distribuição em instalação; 
 
REGULADOR DE PRESSÃO – Aparelho destinado a reduzir e estabilizar a pressão da 
fonte de alimentação à pressão normal de utilização; 
 
SMS- Segurança Meio Ambiente e Saúde; 
 
TRANSIÇÃO RISER – Elemento destinado a interligação entre o tubo de polietileno e o 
CRM;  
 

 
5. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES: 
 

A atividade descrita neste procedimento deve ser realizada por pessoal treinado e 
capacitado com certificado emitido por órgão reconhecido, sob supervisão de 
responsável técnico registrado no respectivo órgão de classe, observando-se todos os 
critérios de SMS da PBGÁS. 

 
6. MATERIAIS UTILIZADOS: 
 

Para a execução da atividade descrita neste procedimento deverão ser utilizados meios 
adequados: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos; em perfeito estado de 
funcionamento, certificados pelos órgãos competentes, seguros, confiáveis, aferidos, 
calibrados, aplicáveis aos propósitos estabelecidos para o serviço e dentro da finalidade 
ao qual se destinam. 
 
Os materiais devem ser armazenados de forma a não causar danos ao meio ambiente 
e não prejudicar a circulação de pessoas e veículos; 
 
Projeto executivo aprovado pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS 
contendo todas as interferências de outras concessionárias e que estão no raio de um 
metro do local da intervenção;  
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7. METODOLOGIA: 
 

7.1. Atividades preliminares: 
 

A equipe de execução deve apresentar-se com crachá de identificação, estar 
uniformizada, portar-se de maneira cordial e educadamente, possuir todos os EPIs 
necessários para a execução dos trabalhos, em perfeitas condições de uso; 

Antes do inicio dos trabalhos, realizar inspeção dos equipamentos utilizados na execução 
das atividades e nas instalações do estabelecimento atestando suas boas condições. 

Antes de qualquer alteração deste procedimento, por impedimento de execução, deve 
ser consultada a PBGÁS; 

Todos os serviços executados e as especificações técnicas dos materiais empregados 
devem ser registrados e constar em DATA BOOK a ser entregue à PBGAS no final da 
obra. 

Toda a operação deve ser acompanhada pelos técnicos responsáveis, devendo ser 
efetuado o isolamento do local, evitando a exposição de qualquer indivíduo que não faça 
parte do trabalho; 

Executar sinalização e isolamento do local de trabalho conforme PT RC 007; 
 
As pessoas não envolvidas diretamente no trabalho não devem permanecer no local 
durante todo o procedimento; 

Garantir ventilação do local onde o equipamento se encontra, abrindo janelas, persianas 
ou qualquer fonte de circulação de ar; a fim de evitar acumulo de gás combustível no 
ambiente; 

Extintores de incêndio devem estar disponíveis e posicionados para o uso caso seja 
necessário; 

Antes de iniciar o abastecimento da linha com gás combustível, deve ser verificado o 
fechamento de todos os pontos de consumo. 

Sempre que possível, deve-se consultar o manual do fabricante, para obtenção de 
orientações detalhadas quanto à substituição dos itens;  

 

 

7.2. Esquema de montagem: 
 

A execução da montagem do CRM deve seguir o seguinte padrão: 
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Montagem do G1,6 
 
 

 Qt(und)             Material 
 
1   Riser 32mm x 1” 
 

2   Válvulas de esfera 1” NPT 
 

3   Niples 1” NPT 
 

2   Niples 1” NPT/BSP 
 

2   Tê 1x1x1/2 NPT 
 

2   Buchas de redução 1x1/2” NPT 
 

1   Filtro Y ½” NPT 
 

1   União ½” NPT 
 

2   Niple ½” NPT 
 

1   Cotovelo 1” NPT 
 

2   Cotovelos 1”x ½” BSP 
 

2   Piscanos ¾”x ½” BSP 
 

2   Buchas ½”x1/4” 
 

2   Bujões ¼” 
 

2  Válvula de esfera ½” NPT 
 

1   Medidor diafragma G1,6 
  Pmáx=100KPa, Qmax = 

 

 

1   * Regulador APS 1000 c/OPSO 
  

  Cod. CB58422 
 PE = 4 bar, PS = 0,5 à 1 bar,  

  Q = 0 a 40 m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57470 
  PE = 4bar, PS = 400 à 800 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57471 
  PE = 4bar, PS = 200 à 340 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
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Montagem do G2,5 
 
 

 Qt(und)             Material 
 
1   Riser 32mm x 1” 
 

2   Válvulas de esfera 1” NPT 
 

3   Niples 1” NPT 
 

2   Niples 1” NPT/BSP 
 

2   Tê 1x1x1/2 NPT 
 

2   Buchas de redução 1x1/2” NPT 
 

1   Filtro Y ½” NPT 
 

1   União ½” NPT 
 

2   Niple ½” NPT 
 

1   Cotovelo 1” NPT 
 

2   Cotovelos 1” BSP 
 

2   Piscanos 1” x 1.1/4” BSP 
 

2   Buchas ½”x1/4” 
 

2   Bujões ¼” 
 

2  Válvula de esfera ½” NPT 
 

1   Medidor diafragma G2,5 
  Pmáx=50 KPa, Qmáx =5 m³/h GN 

 
1   * Regulador APS 1000 c/OPSO 
 

  Cod. CB58422 
  PE = 4 bar, PS = 0,5 à 1 bar,  
  Q = 0 a 40 m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57470 
  PE = 4bar, PS = 400 à 800 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57471 
  PE = 4bar, PS = 200 à 340 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
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Montagem do G4 
 

 
Qt(und)             Material 

 
1   Riser 32mm x 1” 
 

2   Válvulas de esfera 1” NPT 
 

3   Niples 1” NPT 
 

2   Niples 1” NPT/BSP 
 

2   Tê 1x1x1/2 NPT 
 

2   Buchas de redução 1x1/2” NPT 
 

1   Filtro Y ½” NPT 
 

1   União ½” NPT 
 

2   Niple ½” NPT 
 

1   Cotovelo 1” NPT 
 

2   Cotovelos 1” BSP 
 

2   Piscanos 1” x 1.1/4” BSP 
 

2   Buchas ½”x1/4” 
 

2   Bujões ¼” 
 

2  Válvula de esfera ½” NPT 
 

1   Medidor diafragma G4 
  Pmáx=100KPa, Qmáx = 
 

1   * Regulador APS 1000 c/OPSO 
 

  Cod. CB58422 
  PE = 4 bar, PS = 0,5 à 1 bar,  
  Q = 0 a 40 m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57470 
  PE = 4bar, PS = 400 à 800 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57471 
  PE = 4bar, PS = 200 à 340 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
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Montagem do G6 
 
 

 Qt(und)             Material 
 
1   Riser 32mm x 1” 
 

2   Válvulas de esfera 1” NPT 
 

3   Niples 1” NPT 
 

2   Niples 1” NPT/BSP 
 

2   Tê 1x1x1/2 NPT 
 

2   Buchas de redução 1x1/2” NPT 
 

1   Filtro Y ½” NPT 
 

1   União ½” NPT 
 

2   Niple ½” NPT 
 

1   Cotovelo 1” NPT 
 

2   Cotovelos 1” BSP 
 

2   Piscanos 1” x 1.1/4” BSP 
 

2   Buchas ½”x1/4” 
 

2  Válvula de esfera ½” NPT 
 

2   Bujões ¼” 
 

1   Medidor diafragma G6 
  Pmáx=100KPa, Qmáx = 

 
1   * Regulador APS 1000 c/OPSO 
 

  Cod. CB58422 
  PE = 4 bar, PS = 0,5 à 1 bar,  
  Q = 0 a 40 m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57470 
  PE = 4bar, PS = 400 à 800 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
 

1   * Regulador BP 2500 c/OPSO 
 

  Cod. CB57471 
  PE = 4bar, PS = 200 à 340 mmca,  
  Q = 0 à 20m³/h 
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Desenho esquemático da montagem dos CRM´s  
 

1) CRM com medidor G1,6 de diafragma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Riser de Transição PEAD/AÇO 32mm x 
1" NPT. 
 

2 – Válvula de esfera Ø1" NPT. 
 

3 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado.  
 

4 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço galvanizado. 
 

5 – Válvulas de esfera Ø½" NPT. 
 

6 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

7 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

8 – Niple duplo Ø ½" NPT aço galvanizado. 
 

9 – Filtro Y Ø ½" NPT (macho/fêmea). 
 

10 – União de assento cônico Ø ½” NPT 
aço galvanizado. 
 

11 – Niple duplo Ø ½" NPT aço 
galvanizado. 
 

12 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

13 – Cotovelo Ø1" NPT (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado . 
14 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado. 
 

15 – Regulador de pressão Ø1" NPT  ** 
 

16 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

17 – Cotovelo de redução 1"x½"  BSP 
(fêmea/ fêmea) aço galvanizado . 
 

18 – Piscanos ½"x ¾" BSP aço 
galvanizado . 
 

19 – Medidor G1,6 de diafragma Ø¾" BSP. 
 

20 – Cotovelo de redução 1"x½"  BSP 
(fêmea/ fêmea) aço galvanizado . 
 

21 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

22 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

23 – Válvulas de esfera Ø½" NPT 
 

24 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

25– Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado. 
 

26– Válvula de esfera Ø1" NPT. 
 

27– Abrigo para CRM (630x810x300
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2) CRM com medidor G2,5 de diafragma 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Riser de Transição PEAD/AÇO 32mm x 
1" NPT. 
 

2 – Válvula de esfera Ø1" NPT. 
 

3 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado.  
 

4 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço galvanizado. 
 

5 – Válvulas de esfera Ø½" NPT. 
 

6 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

7 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

8 – Niple duplo Ø ½" NPT aço galvanizado. 
 

9 – Filtro Y Ø ½" NPT (macho/fêmea). 
 

10 – União de assento cônico Ø ½” NPT 
aço galvanizado. 

 

11 – Niple duplo Ø ½" NPT aço 
galvanizado. 
 

12 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

13 – Cotovelo Ø1" NPT (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

14 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado. 
 

15 – Regulador de pressão Ø1" NPT  ** 
 

16 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

17 – Cotovelo Ø1" BSP (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

18 – Piscanos 1"x1.¼" BSP aço 
galvanizado. 
 

19 – Medidor G2,5 de diafragma Ø1.¼"  
BSP. 
 

20 – Cotovelo Ø1" BSP (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

21 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

22 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

23 – Válvula de esfera Ø½" NPT. 
 

24 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

25 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado. 
 

26 – Válvulas de esfera Ø1" NPT. 
 

27 – Abrigo para CRM (630x810x300) 
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3) CRM com medidor G4 de diafragma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riser de Transição PEAD/AÇO 32mm x 
1" NPT. 
 

2 – Válvula de esfera Ø1" NPT. 
 

3 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado.  
 

4 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço galvanizado. 
 

5 – Válvulas de esfera Ø½" NPT. 
 

6 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

7 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

8 – Niple duplo Ø ½" NPT aço galvanizado. 
 

9 – Filtro Y Ø ½" NPT (macho/fêmea). 
 

10 – União de assento cônico Ø ½” NPT 
aço galvanizado. 
 

11 – Niple duplo Ø ½" NPT aço 
galvanizado. 
 

12 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

13 – Cotovelo Ø1" NPT (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

14 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado. 

 

15 – Regulador de pressão Ø1" NPT  ** 
 

16 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

17 – Cotovelo Ø1" BSP (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

18 – Piscanos 1"x1.¼" BSP aço 
galvanizado. 
 

19 – Medidor G4 de diafragma Ø1.¼"  
BSP. 
 

20 – Cotovelo Ø1" BSP (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

21 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

22 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

23 – Válvula de esfera Ø½" NPT. 
 

24 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

25 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado. 
 

26 – Válvulas de esfera Ø1" NPT. 
 

27– Abrigo para CRM (630x810x300) 
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4) CRM com medidor G6 de diafragma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Riser de Transição PEAD/AÇO 32mm x 
1" NPT. 
 

2 – Válvula de esfera Ø1" NPT. 
 

3 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado.  
 

4 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço galvanizado. 
 

5 – Válvulas de esfera Ø½" NPT. 
 

6 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

7 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

8 – Niple duplo Ø ½" NPT aço galvanizado. 
 

9 – Filtro Y Ø ½" NPT (macho/fêmea). 
 

10 – União de assento cônico Ø ½” NPT 
aço galvanizado. 
 

11 – Niple duplo Ø ½" NPT aço 
galvanizado. 
 

12 – Buchas de redução 1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

13 – Cotovelo Ø1" NPT (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

14 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado 
. 
 

15 – Regulador de pressão Ø1" NPT  ** 
 

16 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

17 – Cotovelo Ø1" BSP (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

18 – Piscanos 1"x1.¼" BSP aço 
galvanizado. 
 

19 – Medidor G6 de diafragma Ø1.¼"  
BSP. 
 

20 – Cotovelo Ø1" BSP (fêmea/ fêmea) aço 
galvanizado. 
 

21 – Niple duplo Ø1" com rosca dupla 
(NPT/BSP) aço galvanizado. 
 

22 – Tê red. 1"x1"x½" NPT aço 
galvanizado. 
 

23 – Válvula de esfera Ø½" NPT. 
 

24 – (Bucha de redução 1"x½" NPT + bujão 
de ¼" NPT). 
 

25 – Niple duplo Ø1" NPT aço galvanizado. 
 

26 – Válvulas de esfera Ø1" NPT. 
 

27 – Abrigo para CRM (630x810x300) 
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Tipos de roscas utilizado nos CRMs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: o tipo de válvula reguladora e medidor utilizado são determinados pelo 
dimensionamento do cliente. 



DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
 
O CONTRATADO deverá disponibilizar as máquinas e equipamentos abaixo 
relacionados, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da Licitação de 
construção e Montagem de Redes e Ramais para a interligação de clientes dos 
segmentos industrial, termoelétrico, comercial e automotivo na região metropolitana de 
João Pessoa e Campina Grande. 

 
 

ITEM QUANT. MÁQUINA / EQUIPAMENTO 
01 01 Caminhão Carga Seca  

02 01 Perfuratriz Pneumática 

03 01 Máquinas de Furo Direcional  

04 01 Estação Total (GPS)  

05 01 
Detector de Gases Inflamáveis, que possa detectar, pelo menos, 
hidrocarbonetos (CnH(2n+2)), oxigênio (O2), gás sulfídrico (H2S), 
nitrogênio (N2) e monóxido de carbono (CO)  

06 01 
Equipamento para acompanhamento de teste hidrostático 
pneumático, por método digital, conforme estabelecido na norma 
PETROBRAS N-464 e NBR 15280-2  

07 01 Compressor para teste pneumático 

08 01 Gerador 

09 01 
Jogo de ferramentas e equipamentos para serviços de tubulação 
em PEAD (pinçadores, máquinas de solda a eletrofusão, 
acopladeira, etc.) 

10 01 
Equipamentos para a realização execução de serviços de 
soldagem em tubulações de Aço  

11 02 Acopladeira  

12 01 Retroescavadeira 

13 01 Caminhão, c/ guindaste (Munck) 

 



DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 
 

O CONTRATADO deverá disponibilizar o pessoal técnico abaixo relacionado, com o 
compromisso de utilizá-lo nos serviços objeto da Licitação de construção e Montagem 
de Redes e Ramais para a interligação de clientes dos segmentos industrial, 
termoelétrico, comercial e automotivo na região metropolitana de João Pessoa e 
Campina Grande. 

 
 

QUANT FUNÇÃO / FORMAÇÃO / ESPECIALIDADE 

01 

Chefe de Obra – Engº Pleno, com 03 (três) anos de formado e 
experiência mínima de 02 (dois) anos em gerenciamento de obras 
de instalação de redes de dutos de aço, soldados e enterrados. 

01 
Encarregado de obras - com experiência mínima de 2 (dois) anos 
em obras de instalação de redes de dutos soldados e enterrados. 

01 
Coordenador de Controle da Qualidade – com experiência mínima 
de 1 (um) ano em processos produtivos ou obras de engenharia. 

01 
Técnico de Segurança do Trabalho (inscrito na DRT), com 
experiência mínima de 01 (um) ano na função. 

01 Almoxarife - com experiência mínima de 01 (um) ano na função. 
 
 
 

Observações:  
 
1) Um mesmo profissional não poderá ser indicado/apresentado para exercer 
mais de uma função. 
 
2) A experiência de tais profissionais, deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos documentos comprobatórios. 
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