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RESUMO 

 

Este trabalho aplica conceitos de diversas disciplinas para promover uma 

abordagem dos processos de condicionamento e de comissionamento voltados para 

garantir, através de inspeções e testes, que o gasoduto foi fabricado e montado 

conforme o projeto e que o mesmo está operando com a performance esperada. 

São conceitos de gerenciamento de projetos extraídos da metodologia do Project 

Management Institute (PMI), conceitos de qualidade da Norma NBR ISO 9001:2000 

e conceitos de agilidade aplicados em metodologia de desenvolvimento de 

softwares. Os resultados esperados são a redução da complexidade das tarefas e a 

obtenção de um elevado nível de capacitação técnica-operacional, aliados a 

aspectos de interação, previsibilidade e compromisso. 

 

Palavras chave: Metodologia; modelagem de processos; dutos; condicionamento; 

comissionamento. 
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ABSTRACT 

 

This work applies the concepts of several disciplines to promoter an approach of pre-

commissioning and commissioning process, aimed to guarantee, by inspections and 

tests that the pipeline was manufactured and installed according to the project and 

operate with the expected performance. These are concepts of project management 

methodology derived from the Project Management Institute (PMI), concepts of 

quality standard ISO 9001:2000 and agile concepts applied methodology in software 

development. The expected results are the reduction of complexity of tasks and 

achieving a high level of technical-operational capacity, together with aspects of 

interaction, predictability and engagement.  

 

Keywords: Methodology, modeling processes, pipeline, pre-commissioning, 

commissioning. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o país e particularmente o Estado do Espírito Santo estão vivendo o 

inicio de uma nova época. Uma época de grandes realizações advindas da 

exploração do petróleo e onde o gás associado pode representar até 250 vezes 

mais, em volume. 

 

Alguns empreendimentos da Petrobras, direcionados para a produção e o 

processamento do gás natural são resultados de um conjunto de ações que 

pretende levar o país a atingir a meta de chegar em 2010 com uma oferta diária ao 

mercado de 55.000.000 m3 de gás.  

 

Alguns dos principais vetores advêm da política de substituição das importações do 

gás boliviano e da necessidade de utilização de um combustível mais limpo e mais 

barato pelas indústrias, termelétricas e também no transporte veicular. 

 

Estas realizações culminarão numa mudança na Matriz Energética do país, haja 

vista o volume dos investimentos e incentivos voltados para este segmento.  Se 

considerarmos que a oferta atual já é, aproximadamente, 10 vezes maior que os 

1.300.000 m3/dia que se disponibilizava no final de 2007 podemos ter uma idéia do 

tamanho do desafio e da grandeza dos projetos em pauta.  

 

No final de 2008, alguns campos da bacia do Espírito Santo já contribuíam com mais 

de 10% das reservas nacionais provadas de gás natural. Dentre eles destacamos os 

campos de Cangoá e Canapu, o campo de Camarupim – com a FPSO Cidade de 

São Mateus e a 2ª Fase da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC) e, 

ainda, a construção da Unidade de Tratamento de Gás do Sul do Estado (UTG-Sul).  

 

Desafio também porque, além dos recursos financeiros e técnicos envolvidos na 

exploração e produção do petróleo e gás, há ainda toda uma demanda por infra-

estrutura de transporte destes produtos para os centros de consumo e de utilização. 
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É neste contexto que os dutos se apresentam como recursos de fundamental 

importância neste processo, viabilizando a interligação da unidade produtora aos 

mercados consumidores. 

 

Dutos, de uma forma geral, são sistemas constituídos de tubulações, estações de 

compressão/bombeio, válvulas, e acessórios e se aplicam ao transporte de todos os 

fluidos. 

 

Se considerarmos o atual estágio da Malha de Gasodutos existente (Figura 1) e a 

necessidade de garantir o suprimento de gás natural a todo o país vê-se que temos 

ainda um longo caminho a percorrer, que inclui ainda a interligação das malhas 

existentes e a integração comercial com países vizinhos. 

 

 

Figura 1 - Malha de Gasodutos em Operação. Fonte: Gasnet        

http://www.gasnet.com.br/novo_gasoduto/operacao.asp   

 

Sobre a infra-estrutura de transporte de gás natural no Brasil, a ANP relata: Esta 

infra-estrutura é composta por uma malha que escoa gás natural de origem nacional 

(3.953,6 km) e outra que escoa produto importado (2.900,0 km), totalizando 6.853,6 

km de rede, dos quais 57,6% da extensão são operados pela TRANSPETRO e o 
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restante pelas demais transportadoras atuantes no setor. (ANP – Boletim do Gás–

Agosto/2009–Número 8)  

 

A Figura 2 representa uma malha de gasodutos em construção, a qual somará 2.374 

km à malha existente. Em contrapartida, a malha de gasodutos já projetados prevê 

um incremento de aproximadamente 6.500 km, conforme representado na Figura 3.  

 

Figura 2 - Principais gasodutos Brasileiros - Expansão 2008-2011. Fonte: TRANSPETRO – 

55º Fórum de Debates – São Paulo – 29/05/2008. Agenor César Junqueira Leite. 
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Figura 3- Malha de Gasodutos Projetados. Fonte: Gasnet        

http://www.gasnet.com.br/novo_gasoduto/operacao.asp  

 

 

Este trabalho está voltado para este mercado, com uma proposta de metodologia 

baseada num modelo de condicionamento/comissionamento orientado para uma 

execução terceirizada, privilegiando uma crescente especialização de suas práticas 

e métodos. Acreditamos que isto poderá contribuir, significativamente, para a 

otimização do processo e um ganho de produtividade, com vistas a uma partida 

antecipada para o sistema, confiável e segura. 

 

 A função do condicionamento e do comissionamento aqui descrita é aquela voltada 

para garantir, através de inspeções e testes, que o sistema de dutos foi fabricado e 

montado conforme o projeto e que o mesmo está operando com a performance 

esperada. 

 

Excluem-se do âmbito deste trabalho o comissionamento de Estações de 

Compressão, Estações de Redução de Pressão e de Medição e Sistemas de 

Supervisão e Controle. 
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1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Apresentar uma visão geral das atividades envolvidas na construção e montagem, 

bem como as etapas do condicionamento e comissionamento de gasodutos 

terrestres. 

 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Propor uma metodologia que formalize de modo sistemático e consistente, as 

práticas normativas e os procedimentos técnicos a serem aplicados no 

condicionamento e no comissionamento de gasodutos terrestres, assegurando a 

sua conformidade com as especificações do cliente e perseguindo uma entrada em 

operação antecipada e segura. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO PRESENTE TRABALHO 

 

O tema deste trabalho foi definido pela importância que as novas reservas 

provadas de gás natural e, consequentemente, a perspectiva de elevação da oferta 

passou a representar para o país. A maior participação do gás natural na 

composição da nova matriz energética do país exigirá elevado volume de 

investimentos em toda a cadeia produtiva e de transporte.  

 

A sistematização de uma ferramenta eficiente que possibilite uma otimização dos 

recursos e uma racionalização das atividades envolvidas com a execução do 

condicionamento/comissionamento dos dutos torna-se necessária e oportuna para 

a gestão do negócio. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE TRABALHO 

 

Para atendimento dos objetivos deste trabalho adotou-se o seguinte roteiro: 
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Inicialmente procedeu-se a uma revisão bibliográfica generalista sobre o tema, 

procurando identificar as normas técnicas aplicáveis e as obras produzidas e 

disponibilizadas, inclusive em sites da Internet. Não obstante, o conteúdo didático 

das disciplinas e os novos conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia de 

Condicionamento e Comissionamento foram a base de todo o trabalho.  

 

Por outro lado, experiências com outras metodologias, aplicadas ao 

desenvolvimento de projetos, além de terem sido uma das motivações desta 

monografia, permitiu manter o foco do trabalho na modelagem de procedimentos e 

controle operacional das atividades de condicionamento/comissionamento.  

 

Para isso foi procedida a análise do material levantado nas pesquisas com vistas à 

identificação das práticas exigidas para a proposta, abrangendo áreas de 

compatibilidade da engenharia do produto, controle da qualidade, PPCE e 

engenharia de petróleo. 

 

Para uma apresentação objetiva do trabalho e privilegiar a sua leitura, adotou-se a 

seguinte ordem para a sua fundamentação teórica: 

 

No Capítulo 2 detalharam-se os aspectos técnicos de projeto, construção e 

montagem dos dutos e que foram o caminho para a sistematização teórica das 

atividades para o seu condicionamento/comissionamento. 

 

O Capítulo 3 foi dedicado à sistematização da metodologia. Adotou-se uma 

abordagem baseada em processos e voltada para uma política de melhoria 

contínua, com vistas à otimização dos processos e geração de uma base de 

conhecimentos do produto (Product Knowleadge). Outra importante definição foi 

quanto ao modelo de condicionamento/comissionamento, adotado na definição de 

responsabilidades e para privilegiar a especialização dos gestores nos processos. 
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2 FUNDAMENTOS DE PROJETO DE GASODUTO 

 

O transporte por gasoduto é o processo mais empregado para se levar gás seco, 

desde as unidades de processamento até os pontos de entrega das distribuidoras 

estaduais. As tubulações utilizadas são projetadas e construídas segundo normas 

técnicas específicas para atendimento, de forma segura e eficiente, as pressões de 

operação e demais esforços solicitados durante o fluxo do gás. 

  

Este capítulo apresenta algumas considerações técnicas envolvidas num projeto de 

fabricação, montagem e implantação de um gasoduto como forma de subsidiar a 

modelagem proposta para os processos de condicionamento e comissionamento 

dos dutos.  

 

 

2.1  PRINCIPAIS COMPONENENTES DE UM GASODUTO  

 

Tubos  – Podem-se definir tubos como condutos fechados, destinados 

principalmente ao transporte de fluidos líquidos ou gasosos, podendo também ser 

usados para materiais pastosos e para fluidos com sólidos em suspensão, em toda 

faixa de variação de pressões e temperaturas (Telles – 2001). Todos têm seção 

circular e trabalham geralmente como condutos forçados. 

 

Em engenharia defini-se como Duto ao conjunto de tubos que compõem uma 

tubulação externamente às dependências uma planta industrial (Figura 4) e de 

Tubulação àquele conjunto de tubos instalados dentro da planta industrial.  

 

Usualmente utiliza-se a nomenclatura em inglês de “pipe” para denominar os tubos 

destinados à condução de fluidos e “tubing” para os tubos destinados à transmissão 

de sinais ou troca térmica. 
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Figura 4 - Gasoduto Brasil-Bolívia. Fonte: SEFAZ - MS 

 

Estação de compressão  – Segundo Cardoso (2005), no transporte por dutos, para 

manter o nível de pressao pré-estabelecido e compensar as perdas de carga 

causadas pelo consumo e pelo atrito do gás com a parede interna do próprio duto, 

vários sistemas de compressão são dimensionados e distribuídos ao longo da rede 

de tubos. Tais sistemas podem ser turbinas a gás ou motores elétricos (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Estação de quatro Turbocompressores e seus Periféricos. Petrobras 
na ECUB Fase V (Guamaré - RN) - Mannesmann Demag – 1999. Fonte: 
Norteng Engenharia 
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Estação de redução de pressão e de medição – Estas estações são compostas 

por válvulas de redução de pressão, de bloqueio automático e/ou alivio de pressão. 

Elas são instaladas com a finalidade de adequar a pressão para o uso, isto é, limitar 

a pressão a uma faixa entre a máxima e a mínima pressão contratada. Algumas 

estações possuem medidores de vazão para registrar o volume de gás consumido.  

 

Sistema Supervisório – Ainda segundo Cardoso (2005) o sistema de supervisão e 

controle pode ser simples ou complexo, dependendo do grau de importância da rede 

de tubos. As informações das grandezas monitoradas e os acionamentos dos 

comandos podem ser disponíveis somente no local, ou também à distância, através 

de sistemas criados que possibilitam interferir em sua configuração por meio de 

comandos acionados remotamente. 

 

City-Gate – O “City-Gate” é o ponto de entrega ou de transferência do gás natural 

em uma cidade ou grande cliente, onde o mesmo passa de uma linha principal de 

transmissão para um sistema de distribuição local (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Foto de um “City-Gate” localizado no Paraná. Fonte: 

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS (2005).  
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2.2 TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO 

 

Os aspectos técnicos e as melhores práticas da engenharia aplicáveis aos projetos 

de dutos e tubulações na indústria estão normatizados pelas normas ASME, cujos 

limites e abrangências podem ser representados conforme a Figura 15 a seguir: 

 

 
            Figura 7 - Limites de interação entre Normas ASME B31.3, B31.4 e B31.8. 

         Fonte: Normas Petrobras, N1673 – Critérios de Cálculo Mecânico de Tubulação  

 

Desta forma, os projetos de dutos para transporte de gás natural estão normatizados 

pela ASME B 31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping Systems que aborda 

a fabricação, instalação, inspeção, teste e aspectos de segurança para operação e 

manutenção dos sistemas. 

 

A Petrobras adota, além desta, diversas normas internas para normatização dos 

projetos de gasoduto, em especial a N-464 – Construção, Montagem e 

Condicionamento de Dutos Terrestres. 
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Todas as informações técnicas transcritas aqui, nesta seção, foram retiradas destes 

e de outros códigos, com o intuito de subsidiar este trabalho. 

 

 

2.2.1  Materiais – Referências Técnicas para a qual ificação  

 

Tubo de Aço  – Na construção de gasodutos podem ser utilizados tubos de aço 

fabricados conforme os seguintes padrões:  

 

 API 5L  Tubo de linha 

ASTM UNS 53 Tubo soldado e sem costura 

ASTM UNS 106 Tubo sem costura 

ASTM UNS 134  Tubo soldado (Arco) – Eletrofusão 

ASTM A135 Tubo soldado – Resistência elétrica  

ASTM UNS 139 Tubo soldado (Arco) – Eletrofusão  

ASTM UNS 139  Tubo soldado (Arco) – Eletrofusão  

ASTM UNS 333  Tubo soldado e sem costura para Serviço de Baixa 

Temperatura 

ASTM UNS 381  Tubo Metálico - Arco  

ASTM UNS 671  Tubo soldado – Eletrofusão 

ASTM UNS 672  Tubo soldado – Eletrofusão 

 

Tubo expandido a frio deve obedecer às exigências obrigatórias da API 5L.  

 

Tubo de Ferro Dúctil  – Tubo de Ferro Dúctil fabricado de acordo com ANSI A21.52 

Tubo de Ferro Dúctil, Fundição Centrifugada, em Moldes de Metal ou Moldes de 

Areia para Gás, pode ser utilizado.  

 

 

2.2.2  Processos de Fabricação de Tubos 

 

Os tipos e nomes de ligações soldadas são aqui utilizados de acordo com seu uso 

comum como definido no ANSI/AWS 3.0, ou definido a seguir: 
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“Tubo soldado por resistência elétrica é um tubo produzido em comprimentos 

individuais ou em comprimentos contínuos de tiras de aço bobinadas e 

subseqüentemente cortadas em comprimentos individuais. A junção de topo 

longitudinal é produzida pelo aquecimento obtido pela resistência do tubo ao fluxo de 

corrente elétrica no circuito o qual o tubo faz parte, e pela aplicação de pressão.

  

Solda sino é um tubo de solda no forno produzido em comprimentos individuais a 

partir de tiras de aço cortadas no comprimento. A sua junção de topo longitudinal é 

soldada em forja por pressão mecânica, através de um molde em formato de cone 

(normalmente conhecido como “soldagem de sino”).  

 

Solda contínua é um tubo soldado no forno produzido em comprimentos contínuos 

de tiras de aço bobinadas e subseqüentemente cortadas em comprimentos 

individuais. Sua junção de topo longitudinal é soldada em forja por pressão 

mecânica, através de um conjunto de rolos de solda redondos passantes.  

 

Tubo soldado por eletrofusão é um tubo contendo uma junção de topo longitudinal 

onde a fusão é produzida em um tubo pré-moldado por solda de arco elétrico 

(manual ou automática). A solda pode ser simples ou dupla e pode ser feita com ou 

sem o uso de metal de adição.  

 

Tubo de solda espiral é também feito por processo de solda de eletrofusão também 

com uma junção de topo, uma junção de sobreposição ou uma junção de costura de 

anel (lock-seam).  

 

Tubo soldado por flash elétrico é um tubo contendo uma junção de topo longitudinal 

onde a fusão é produzida simultaneamente sobre toda a área das superfícies 

adjacentes pelo calor obtido da resistência ao fluxo da corrente elétrica entre as 

duas superfícies e substancialmente finalizada pela aplicação de pressão após o 

aquecimento. A soldagem a e compressão são acompanhadas pela expulsão do 

metal da junção.  
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Tubo de solda dupla arco submerso é o tubo contendo uma junção de topo 

longitudinal produzida por pelo menos dois passes, um dos quais no lado interno do 

tubo. A fusão é produzida pelo aquecimento com um arco ou arcos elétricos entre o 

eletrodo e a peça trabalhada. A solda é protegida por uma camada de material 

granular fusível sobre o cordão. Não é feita pressão e o metal de adição é obtido do 

eletrodo.  

 

Tubo sem costura é um produto tubular forjado feito sem costura de solda. Ele é 

produzido a quente e em seguida, se necessário, é dado acabamento a frio ao 

produto tubular para produzir a forma, dimensões e propriedades desejadas. 

   

 

2.2.3  Processos de Soldagem 

 

A soldagem dos tramos é executada de acordo com as normas PETROBRAS N-133, 

e ASME B 31.4 ou ASME B 31.8 e a qualificação dos procedimentos de soldagem 

feita de acordo com a norma API STD 1104.  

 

Adicionalmente nestas qualificações, a inspeção por ensaios não-destrutivos das 

juntas soldadas é realizada por radiografia de acordo com a norma PETROBRAS N-

1595 e ultra-som de acordo com a norma PETROBRAS N-1594 e as normas ASME 

Section IX. 

 

Para a soldagem de “tie-ins” é qualificado um procedimento específico, de acordo 

com a norma API STD 1104, prevendo obrigatoriamente a execução do passe de 

raiz pelo processo “TIG”.  

 

A preparação e detalhamento de chanfros e ajustagem das peças são verificados 

por meio de gabaritos apropriados e aferidos conforme as normas ASME B 31.8 ou 

ASME B 31.4.  

 

 O intervalo de tempo entre os passes de solda também é um item especificado no 

procedimento de soldagem, conforme norma API STD 1104.  
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2.2.4  Transporte, Distribuição e Manuseio de Tubos  e Outros Materiais  

 

O transporte, o manuseio e a estocagem do tubo recebem cuidados especiais, 

inclusive na seleção dos equipamentos e acessórios utilizados, de modo a não 

danificá-lo. 

 

No transporte, os tubos são dispostos sobre berços adequados, de modo a permitir 

amarração firme, evitando deslizamento, queda da carga ou dano nos tubos ou no 

seu revestimento.  

 

Antes de desamarrar a pilha para descarga, é feita uma inspeção visual a fim de 

verificar se os tubos estão convenientemente apoiados, sem risco de rolamento.  

 

A estocagem ao longo da faixa e a movimentação de tubos revestidos ou isolados 

estão definidas nas seguintes normas:  

 

� Para tubos não revestidos ou revestidos: norma PETROBRAS N-2719;  

� Para tubos isolados com poliuretano: norma PETROBRAS N-556;  

� Para tubos concretados: norma PETROBRAS N-2432.  

 

Em rampas com inclinação longitudinal igual ou superior a 20º, é executada 

ancoragem provisória dos tubos distribuídos na pista, para evitar o seu deslizamento 

ou rolamento. A ancoragem provisória é executada nas duas extremidades de cada 

tubo, com um calço no topo da extremidade inferior e dois calços laterais na 

extremidade superior.  

 

Qualquer tubo tendo um diâmetro externo para a relação de espessura de parede de 

70 por um ou mais, e usado em uma tubulação a uma tensão tangencial de 20% ou 

mais da tensão de escoamento mínima especificada, que foi ou será transportada 

através de via férrea, via fluvial, ou através de transporte marítimo, deveria ter sido 

ou será carregado conforme API RP5LI ou API RP5LW, respectivamente. Quando 

não for possível evidenciar que a prática de recomendação apropriada foi adotada, o 

tubo será hidrostaticamente testado por pelo menos 2 horas a pelo menos a 1.25 
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vezes a pressão operacional máxima admissível se instalado em uma locação 

Classe 1, ou pelo menos a 1.5 vezes a pressão operacional máxima admissível se 

instalado em uma locação Classe 2, 3 e 4. 

 

 

2.2.5  Instalação e Montagem 

 

Complementos são as instalações necessárias à segurança, proteção e operação 

dos dutos, as quais devem ser montadas ou construídas de acordo com as 

especificações do projeto e recomendações técnicas, compreendendo, mas não se 

limitando ao seguinte:  

 

� Lançadores e recebedores de “pig”;  

� Válvulas de bloqueio e retenção, derivações e by-pass; 

� Sistema de proteção catódica conforme requisitos da norma PETROBRAS N-

2298; 

� Instrumentação e automação;  

� Provadores de corrosão;  

� Sistemas de alívio.  

 

Todos os complementos são verificados e testados de acordo com procedimentos 

específicos antes de sua aplicação ou montagem. 

 As válvulas, instrumentação, lançadores/recebedores de “pig” e provadores de 

corrosão são instalados após a conclusão da limpeza final e precedendo a secagem 

do duto.  

 

Os sistemas de bloqueio, by-pass, drenos e suspiros precisam, porém, estar com 

seu interior seco, para a instalação das válvulas.  

 

O mesmo critério de aceitação do duto é aplicado na limpeza e secagem dos 

lançadores/recebedores de “pig” e as respectivas tubulações de interligação às 

unidades. 
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Cuidados especiais são tomados para assegurar o acesso permanente às áreas 

onde forem instaladas as válvulas de bloqueio, lançadores/recebedores de “pig” e 

retificadores.  

 

A adoção nesta fase de um sistema de proteção catódica provisório para todo duto 

enterrado segue as definições da norma PETROBRAS N-2298.    

 

 

2.2.6  Inspeção e Testes do Sistema de Tubulação 

 

 

2.2.6.1 Por Ensaios Não-Destrutivos (END)  

 

Os critérios de aceitação de descontinuidades de soldagem e reparo de dutos e 

seus complementos, quando da inspeção das soldas por ensaios não-destrutivos, 

são requisitos da norma API STD 1104. 

 

Quando for iniciada a soldagem de um duto ou quando houver mudança no 

procedimento de soldagem, inspeciona-se, por radiografia e ultra-som, as 50 

primeiras juntas em toda a circunferência, para avaliação do processo de soldagem.  

Completada a soldagem do trechoinicial, ela só será reiniciada após a avaliação dos 

resultados dos ensaios não-destrutivos citados.  

Por medida de segurança, recomenda-se minimizar a inspeção por ensaio 

radiográfico restringindo a sua utilização à qualificação do procedimento de 

soldagem, à inspeção das 50 primeiras juntas para avaliação do processo de 

soldagem e em casos de eventual necessidade de complementação de laudos 

emitidos na inspeção por ultra-som.  

 

Veja também as normas PETROBRAS N-1597 – Inspeção visual, PETROBRAS N-

1595– Inspeção por Ensaio Radiográfico e PETROBRAS N-1594 – Inspeção por 

Ultra-som. 

 

Na inspeção de juntas de “tie-in”, recomenda-se o ensaio por ultra-som.   
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O ensaio por ultra-som das soldas circunferenciais precisa ser capaz de fornecer 

ensaios reprodutíveis e registros permanentes de 100 % do volume da solda em 

toda a circunferência.  

 

O acompanhamento do “Índice de Juntas Reprovadas” equacionado – segundo a N-

464 – conforme a seguir e para cada quilômetro do duto soldado é feito durante a 

execução dos serviços de construção do duto. Este índice não deve superar a 10% 

o total das juntas soldadas.  

 

Índice de Juntas Reprovadas  = 
Total das Juntas Reprovadas por END  

x 100 
Total de Juntas Inspecionadas  

 

 

2.2.7  Instalação do Tubo na Vala. 

 

Em tubulações que operam a tensões de 20% ou mais da tensão de escoamento 

mínima especificada, é importante que as tensões induzidas pela construção na 

tubulação sejam minimizadas. No abaixamento, o tramo precisa se apoiar na valeta 

sem o uso de força externa para mantê-lo no local. Quando partes longas do tubo 

que foram soldadas ao longo da valeta são rebaixados, cuidados são tomados para 

evitar um solavanco ou forçar qualquer flexão que possa dobrar ou causar uma 

curva permanente no tubo. Laços folgados não são proibidas quando as condições 

de disposição permitem seu uso advertidamente. 

 

 

2.2.8  Limpeza de Tubulações  

 

� Quando uma tubulação ou canalização principal está para ser colocada em 

serviço, retira-se o ar interno observando-se os seguintes métodos aceitáveis: 

 

� Introduza um fluxo de gás moderadamente rápido, contínuo e sem interrupção 

em uma extremidade da linha e ventile para fora o ar na outra extremidade, até 

que o gás ventilado esteja livre de ar. 
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� Se a ventilação está em uma localização onde a liberação de gás na atmosfera 

pode causar uma condição perigosa, então introduza uma massa de gás inerte 

entre o gás e o ar. Os gases ventilados devem ser monitorados e a ventilação 

fechada antes que qualquer quantidade substancial de gás combustível seja 

liberada na atmosfera. 

 

� Uma massa de gás inerte também é utilizada nos casos onde o gás em uma 

tubulação ou canalização principal deva ser retirado com ar e a vazão de ar que 

pode ser suprido para a linha é muito pequena. Isto evita a formação de uma 

mistura explosiva na interligação entre gás e ar. Nitrogênio ou bióxido de 

carbono podem ser utilizados para este propósito. 

 

� Se uma tubulação de gás, canalização principal ou equipamento auxiliar está 

para ser preenchido com ar após ter estado em serviço e existe uma 

possibilidade razoável de que as superfícies internas da instalação estão 

molhadas com líquido volátil inflamável, ou se tais líquidos podem estar 

acumulados em locais baixos, os procedimentos de limpeza designados para 

satisfazer esta situação devem ser utilizados. É recomendada a vaporização da 

instalação até que todos os líquidos combustíveis tenham sido evaporados e 

eliminados. Uma recomendação alternativa é preencher a instalação com um 

gás inerte e mantê-la cheia de tal gás durante o progresso de qualquer trabalho 

que possa inflamar uma mistura explosiva na instalação.  

 

 

2.2.9  Testes Após Construção 

 

As atividades de condicionamento requerem que todos os sistemas de tubulação 

sejam testados após a construção e montagem. As exceções são para as conexões 

de união, os conjuntos pré-testados em fábrica e as seções de conexão pré-

testadas, para as quais se exige as certificações dos testes.  

 

As soldas circunferenciais das conexões de união soldadas não testadas por 

pressão após a construção são inspecionadas por radiografia ou outro método não 
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destrutivo aceitável. Conexões de união não soldadas e não testadas em pressão 

após a construção são testadas quanto a vazamento a pressão de serviço. 

 

Todas as tubulações e canalizações principais a serem operadas a uma tensão 

tangencial de 30% ou mais da tensão de escoamento mínima especificada do tubo 

serão testadas por pelo menos 2 horas para provar a resistência após a construção 

e antes de ser colocada em operação. 

 

Da mesma forma, cada tubulação e canalização principal será testada após a 

construção e antes de ser colocada em operação para demonstrar que esta não 

vaza. Se o teste indicar que existe um vazamento, o vazamento ou vazamentos 

serão localizados e eliminados. 

 

 O procedimento de teste utilizado precisa revelar todos os vazamentos na seção 

que está sendo testada e deve ser selecionado após dar a devida consideração ao 

conteúdo volumétrico da seção e de sua localização.  

 

Em todos os casos onde a linha é tensionada em teste de prova de resistência para 

20% ou mais da tensão de escoamento mínima especificada do tubo, e gás ou ar 

são o meio de teste, um teste de vazamento é feito a uma pressão na faixa de 100 

psi além daquela exigida para produzir uma tensão tangencial de 20% do 

escoamento mínimo especificado, ou então acompanhar o comportamento da linha 

enquanto a tensão tangencial é mantida a aproximadamente 20% do escoamento 

mínimo especificado. 

 

 

2.2.10  Operação 

 

Cada companhia operadora define, desenvolve e publica seus próprios 

procedimentos de operação e manutenção, específicos para a instalação. As 

condições de operação se baseiam nas normas técnicas, nas normas de segurança 

pública e nos conhecimentos adquiridos e especificados para o projeto. 
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Estes procedimentos fazem parte do Manual de Operação e é objeto de testes e 

homologação durante a fase de operação assistida da instalação. 

 

A companhia operadora manterá, em seus arquivos, durante toda a vida útil de cada 

tubulação e canalização principal, registros mostrando os procedimentos utilizados e 

as datas de desenvolvimento no estabelecimento de suas pressões de operações 

máximas admissíveis. 

 

 

2.2.11  Segurança 

 

Cada companhia operadora é responsável pelo estabelecimento e publicação dos 

procedimentos com instruções de segurança que identifiquem os perigos e 

minimizem o risco resultante de uma emergência na tubulação de gás.  

 

Estes procedimentos prevêem recomendações e critérios para: 

 

� Sistema para recebimento, identificação e classificação de emergências que 

exijam resposta imediata pela companhia operadora; 

 

� Indicação clara da responsabilidade pela instrução de empregados nos 

procedimentos listados no plano de emergência e pelo treinamento de 

empregados na execução desses procedimentos; 

 

� Indicação clara dos responsáveis pela atualização do plano; 

� Estabelecimento de um plano para assegurar resposta pronta e adequada a 

todas as chamadas de emergência, quer elas sejam de consumidores, público, 

de empregados da companhia ou de qualquer outra fonte; 

 

� Estabelecimento de um Plano de Emergência para assegurar pronta e efetiva 

resposta para cada tipo de falha possível; 
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� Controle de situações de emergência incluindo as ações que devem ser 

tomadas pelos primeiros empregados que chegarem ao local de ocorrência; 

 

� A divulgação da informação ao público; 

 

� O seguro restabelecimento do serviço de todas as instalações afetadas pela 

emergência, depois de terem sido tomadas medidas corretivas apropriadas; 

 

� Relatório e documentação da emergência. 

 

Esses procedimentos, após validação, compõem o Sistema de Segurança e 

Proteção Ambiental da instalação e constam dos treinamentos promovidos pela 

companhia. 

 

Segurança Durante os Testes de Tubulações – Todos os testes de tubulações e 

canalizações, após a construção, são feitos observando-se a segurança dos 

empregados, do público e das instalações. Dentre as atitudes e ações e preventivas, 

observar: 

 

� Quando ar ou gás é utilizado, distâncias adequadas serão definidas para manter 

afastadas as pessoas que não estão trabalhando na operação de teste. E isto 

durante todo o período no qual a tensão tangencial é inicialmente elevada a 50% 

da tensão de escoamento mínima especificada até a tensão máxima de teste, e 

até que a pressão seja reduzida para a pressão operacional máxima; 

 

� As áreas de injeção de ar e/ou nitrogênio, lançamento e recebimento de “pig”, 

captação e descarte de água ficarão isoladas e sinalizadas, de modo a se evitar 

o acesso de pessoas não autorizadas. È fundamental a disponibilidade e um 

sistema de iluminação artificial adequado e de comunicação por um canal ou 

linha exclusiva; 
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� O fornecimento das tubulações, mangueiras de alta pressão e acessórios 

provisórios precisa garantir e certificar a qualidade dos produtos, os quais serão 

ainda inspecionados e pré-testados, antes de sua utilização; 

  

� As tubulações provisórias ou mangueiras utilizadas para pressurização, 

captação ou descarte, serão ancoradas para suportar os esforços gerados pelo 

fluxo e evitar movimentos que possam causar acidentes; 

 

� As válvulas dos sistemas de enchimento ou descarte serão fechadas 

gradativamente, a fim de minimizar os efeitos dinâmicos de golpe de aríete; 

 

� O impacto ambiental causado pelo volume, vazão e qualidade da água captada 

e descartada será objeto de avaliação prévia; 

 

� A energia da água de descarte será dissipada por meio de difusores na 

tubulação de descarte ou outro meio que impeça a erosão do terreno; 

 

� No descarte da água será utilizado um sistema para decantação de resíduos 

sólidos existentes na água antes de sua reintegração ao meio ambiente. 

 

Sempre que uma ignição acidental na mistura gás/ar a céu aberto for presumível e 

haja possibilidade de causar ferimento pessoal ou dano à propriedade tomar 

precauções como: Proibição para ascender chamas desprotegidas na área, inclusive 

para fumantes e oxicorte, evitar centelhas de eletricidade estática e dispor no local 

de extintor de incêndio de tamanho e tipo apropriado de acordo com ANSI/NFPA10. 
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3 METODOLOGIA PARA CONDICIONAMENTO E 

COMISSIONAMENTO DE GASODUTOS TERRESTRES 

 

Metodologia significa o estudo dos métodos, dos caminhos e instrumentos para se 

fazer uma coisa, segundo certos princípios e em determinada ordem.  

 

A pesquisa consiste na execução de um conjunto de ações planejadas e orientadas 

para o recolhimento de elementos com a finalidade de geração de conhecimentos.  

 

Da mesma forma, agilidade é uma proposta de desenvolver projetos com uma 

estrutura e organização "suficientes". Muita estrutura e organização reduzem a 

criatividade e a flexibilidade de suportar mudanças, pouca estrutura e organização 

permeiam a ineficiência e resulta em esforços maiores que os necessários (Câmara, 

2008). 

 

Este capítulo sintetiza os preceitos e quesitos normativos pesquisados e aplicáveis 

às atividades de condicionamento e de comissionamento de um gasoduto terrestre, 

enquadrando-os em processos ordenados e orientados para o seu desenvolvimento 

de forma harmônica, segura e ágil e que passam a ser nomeados de Metodologia 

para Condicionamento e Comissionamento de Gasodutos Terrestres. 

 

Tais processos contêm orientações básicas e não atividades rígidas, para dar ao 

usuário certo grau de liberdade, de maneira que este possa adaptá-las às condições 

presentes. Retratam, porém, os preceitos que devem reger as atividades e que 

estão codificados nas seguintes normas:  

 

� ASME B 31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

 

� PETROBRAS N–464 – Construção, Montagem e Condicionamento de Dutos 

Terrestres 

� PETROBRAS N-2246 – Pré-operação e Operação de Gasoduto 
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 Algumas outras práticas ou anotações normativas citadas ou referenciadas a outros 

códigos estão relacionadas em seção própria constante deste trabalho. 

 

Outra importante definição é quanto ao Modelo de Condicionamento e 

Comissionamento que relacionará as responsabilidades a estes processos. O 

modelo adotado está representado na Figura 10, onde podem ser observadas 

qualitativamente as distintas fases do empreendimento ao longo de uma linha de 

tempo genérica. 

 

Este modelo adota também as seguintes premissas: 

 

� Os tubos comprados deverão ter a qualidade do material certificada pelo 

fornecedor e as demais especificações inspecionadas e testadas em campo; 

 

� Os demais itens serão inspecionados e testados em campo conforme requisitos 

de projeto e procedimentos especificados; 

 

� A operação do gasoduto, pelo cliente, deverá se iniciar após os testes de 

performance e uma fase de operação assistida, quando os operadores deverão 

ser treinados. 
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                                 Figura 8 - Modelo de Condicionamento/Comissionamento 

 

 

3.1  ESTRUTURA DA METODOLOGIA  

 

A Metodologia proposta adota uma abordagem por processos e está alinhada com 

alguns sistemas de gestão, mantendo compatibilidade com os seguintes preceitos: 

 

� Baseada em grupos de processos (Figura 9) 

 

� Foco na melhoria contínua 

 

� Conceito de agilidade 

 

� Utiliza o modelo PDCA baseado em 4 princípios (planejamento, 

desenvolvimento, controle e aprimoramento) 
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3.1.1  Processos de Inicialização  

 

Os Processos de Inicialização, representados na figura 10, são procedimentos 

inerentes à abertura do projeto, particularmente a Declaração do Escopo Preliminar 

e a formalização do Termo de Inicialização do Condicionamento/comissionamento 

(TIC).  

 

 

 

 

NORMAS 

 DOCUMENTOS DE 

COMPRA 

 

PROCESSOS DE 

INICIALIZAÇÃO 

 

PROCESSOS DE 

PLANEJAMENTO  

PROCESSOS DE 

CONDICIONAMENTO 
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ENCERRAMENTO 
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FATORES AMBIENTAIS 

E DE SEGURANÇA 
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DO PROJETO 

 

   CLIENTE 

CLIENTE 

Figura 9- Macro fluxo de processos da Metodologia 
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                                                    Figura 10- Processos de Inicialização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escopo Preliminar  – Este documento descreve o projeto do gasoduto, suas 

características, os limites do condicionamento e comissionamento, os produtos e 

serviços associados, os métodos de aceitação e controle, as restrições e os 

requisitos para aprovação. Contém as informações iniciais requeridas pelo cliente e 

que serão aplicadas na customização dos dados da Base de Conhecimentos de 

Condicionamento/comissionamento. 

 

Termo de Inicialização do Condicionamento/comission amento  (TIC) – Este é o 

documento pelo qual o cliente formalmente autoriza o início dos serviços de 

condicionamento/comissionamento contratados. Nele são definidas as 

responsabilidades e nomeado os gestores para o condicionamento e o 

comissionamento. Este documento possibilitará as condições para alocação dos 

recursos iniciais. 

 

 Base de Conhecimentos  – É entendida como um repositório ou armazém de 

dados identificados, organizados, formatados e de fácil recuperação, que reúne toda 

a experiência, as melhores práticas e os procedimentos de projetos para 

condicionamento e comissionamento de gasodutos. É desta base que serão 

resgatadas e customizadas as informações mais adequadas para o projeto em 

questão, gerando-se, a partir daí, a documentação para o novo projeto.  
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Os registros – digitais e físicos do projeto serão formalmente fornecidos ao cliente na 

fase de encerramento do comissionamento. 

 

 

3.1.2  Processos de Planejamento do Condicionamento /Comissionamento  

 

Considerado como principal fator de sucesso de um projeto de 

condicionamento/comissionamento, o planejamento consiste na identificação dos 

requisitos técnicos, funcionais e de infra-estrutura relevantes e a determinação de 

como e quando realizá-los, aferi-los e obter evidências da sua realização e 

conformidade. 

 

O objetivo principal é assegurar que sistemas industriais sejam instalados e testados 

para operar da forma projetada, e mantenham-se produtivos durante o tempo 

previsto de operação do empreendimento. 

 

Assim, o serviço de condicionamento/comissionamento inspeciona, define 

procedimentos e executa a aceitação qualitativa de materiais e equipamentos, 

estabelece a preservação adequada, desenvolve as verificações nas redes de 

precedência e emite os documentos que garantem e comprovem, junto ao cliente 

final, que o empreendimento irá operar exatamente de acordo com o projeto original 

a partir do início de sua operação (Figura 11).  
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                                                    Figura 11- Processos de Condicionamento 

 

 Base de Conhecimentos, juntamente com informações do Plano de Gerenciamento 

do Projeto (PGP), da documentação de compra e normas referenciadas, gera os 

documentos requeridos para o plano para a gestão do 

condicionamento/comissionamento e que englobam: 

 

� Escopo do Condicionamento/comissionamento 

 

� EAP do Condicionamento/comissionamento 

 

� Rede de Precedência da Construção e Testes 

 

� Cronograma do Condicionamento/comissionamento 

 

� Lista de atestados e certificações exigidos 

 

� Fichas de Inspeção de Recebimento (FIR) 

� Planilha de distribuição de tubos 

 

� Fichas de Inspeção de Malha (FIM) 
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� Termos de Aceitação Mecânica (TAM) 

 

� Termo de Aceitação de Performance (TAP) 

 

� Termo de Aceitação Definitiva (TAD) 

 

� Relatórios de Pendências 

 

� Relatórios de Análise Critica 

 

� Procedimentos de condicionamento e comissionamento 

 

� Procedimentos especiais 

  

� Procedimentos para testes (hidrostáticos, estanqueidade, etc.) 

 

Esta documentação, que define como e quando todas as coisas devem ser feitas, irá 

compor o Plano de Gerenciamento do Condicionamento/ comissionamento (PGC) 

para o sistema.  

 

 

3.1.2.1  Plano de Gerenciamento do Condicionamento/Comissionamento (PGC) 

 

Este plano define como os serviços de condicionamento/comissionamento serão 

executados, monitorados, controlados e encerrados. Integra este plano, dentre 

outras, informações sobre Requisitos Relacionados ao Projeto, Recursos, 

Habilitações, Procedimentos, Templates, Métricas, EAP, Cronograma do 

Condicionamento/comissionamento, Análise de Riscos. 

Este plano é dinâmico e deverá ser atualizado durante todo o projeto, através de 

atualizações do Plano de Gerenciamento do Projeto e a partir das questões 

levantadas durante a análise crítica da fase (item 3.1.2.2). 
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Estrutura Analítica de Projeto (EAP) – A Estrutura Analítica do Projeto é o 

detalhamento do escopo do projeto, relativo às atividades requeridas para seu 

condicionamento/comissionamento. Estas atividades devem ser subdivididas até que 

se chegue a um nível de simplicidade tal que permita o estabelecimento de prazos e 

metas para o condicionamento/comissionamento. A EAP do presente trabalho 

encontra-se no APÊNDICE A. 

 

Rede de Precedência  – Essa rede visa estabelecer a prioridade e a seqüência de 

construção, montagem e testes dos trechos independente do fator tempo. Existem 

diversos softwares de planejamento que auxiliam esta tarefa, que é feita pela 

Engenharia de Processo. 

 

Cronograma  – É função da equipe de condicionamento e de 

condicionamento/comissionamento negociar prazos com a equipe de construção e 

montagem e colocar datas e metas para as atividades da EAP. A partir destas 

definições e da organização das atividades é gerado o cronograma para o 

condicionamento/comissionamento do sistema, que constitui uma ferramenta básica 

desta metodologia. 

 

Os recursos requeridos serão quantificados e ajustados aos prazos e metas 

definidos para o condicionamento/comissionamento do sistema/subsistema.  

 

O cronograma assim definido será objeto de uma ferramenta de gestão de projetos 

que permita monitorar o andamento do condicionamento e do comissionamento e o 

suprimento dos recursos e da infra-estrutura requerida. 

 

O cronograma que integra este trabalho, encontrado no APÊNCICE B propõe, na 

sua estrutura, além das atividades padrão da metodologia, a maioria das atividades 

do condicionamento/comissionamento por trecho, cabendo à equipe a tarefa de 

identificar os trechos/sistemas, adequar e replicar as atividades. 

 

“Templates ” – Assim como os procedimentos, a maioria dos documentos requeridos 

para o desenvolvimento das atividades, bem como para a sua certificação, estão 
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publicados na Base de Conhecimentos e devem ser customizados às especificações 

e características de cada projeto. 

 

 

3.1.2.2  Análise Crítica do Planejamento 

 

A metodologia prevê atividades voltadas para um processo de melhoria contínua. 

Neste processo são feitas análises críticas das atividades e são gerados 

documentos voltados para: 

 

� Melhorias Recomendadas 

 

�  Ações Preventivas Solicitadas 

 

�  Ações Corretivas Propostas 

 

O registro e armazenagem deste aprendizado realimentam a Base de 

Conhecimentos para a gestão deste e de novos projetos. 

Esta fase também deve definir mecanismos que garantam a rastreabilidade de toda 

documentação do processo, desde a recepção qualitativa e inspeção até a entrega 

definitiva, em operação. 

 

 

3.1.2.3  Métodos estatísticos de Avaliação 

 

O plano de inspeção adotado para verificação das características de inspeção por 

amostragem conforme as normas ABNT NBR 5425, ABNT NBR 5426 e ABNT NBR 

5427 é o seguinte:  

 

a) Tubos: nível geral de inspeção II, QL 15, plano de amostragem simples e risco 

do consumidor 5 %;  
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b) Parafusos e porcas: nível geral de inspeção II, QL 10, plano de amostragem 

simples e risco do consumidor 5 %.  

 

 

3.1.3  Processos de Realização de Condicionamento  

 

Condicionamento é um termo que integra a aplicação das medições, testes e 

atividades de preservação planejadas para garantir que o duto, equipamentos e 

instalações foram fabricados, montados e construídos conforme o projeto e que tudo 

esteja em condição de "pronto para energizar / atuar" isto é, preparado para entrada 

em operação. A Figura 12 mostra as entradas e saídas dos Processos de 

Condicionamento. 

 

 
                                                      Figura 12 - Processos de Condicionamento 

 

Consiste num conjunto de atividades iniciadas ainda durante a fase de construção e 

montagem dos dutos, com o principal objetivo de abreviar o tempo de pré-operação 

e partida da instalação. Compreende as atividades de: 
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� Inspeção de Recebimento Qualitativo 

 

� Preservação 

 

� Inspeção Mecânica  

 

� Inspeção Funcional  

  

 

3.1.3.1 Procedimentos de condicionamento  

 

Procedimentos executivos específicos são gerados previamente ao início de cada 

atividade de condicionamento, segundo as especificações técnicas definidas no 

projeto do duto e recomendações normativas relacionadas, incluindo:  

 

� inspeção de recebimento de materiais;  

 

� armazenamento e preservação de materiais;  

 

� transporte, distribuição e manuseio de tubos;  

 

� curvamento dos tubos;  

 

� revestimento externo;  

 

� soldagem, incluindo: ajustagem, alinhamento e fixação dos tubos e acessórios 

para soldagem e respectivos registros de qualificação;  

 

� inspeção por ensaios não-destrutivos;  

 

� proteção e restauração;  

 

� limpeza, enchimento e calibração;  
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 inspeção dimensional interna do duto;  

 

� teste hidrostático; 

 

� inertização;  

 

� inspeção do revestimento externo anticorrosivo após a cobertura;  

 

� montagem e instalação de complementos;  

 

� emissão de documentação “conforme construído”;  

 

� emissão do documento Termo de Aceitação Mecânica (TAM). 

 

Nos procedimentos estão indicadas as características das ferramentas e 

equipamentos necessários nas diferentes etapas da inspeção e testes, inclusive 

informações quanto à sua rastreabilidade. 

 

 

3.1.3.2 Recebimento Qualitativo e Preservação de Itens  

 

A atividade de Recebimento Qualitativo é entendida como o conjunto de 

procedimentos de inspeção a ser executado para garantir que os materiais, 

equipamentos e instrumentos condicionáveis foram entregues conforme o 

especificado e comprado. Esta atividade inicia-se logo após a sua entrega e antes 

da sua utilização ou aplicação na pré-montagem ou montagem. 

 

Consiste em identificar a TAG do item e comparar os dados qualitativos das placas 

de campo dos itens e equipamentos recebidos com aqueles constantes nos 

documentos de compras e nas normas referenciadas. Assim, os documentos de 

compras e as normas técnicas são fundamentais para garantir que o que foi 
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recebido está de acordo com o comprado. Os itens com certificação requerida 

devem ter garantida a sua rastreabilidade à certificação documental. 

 

O recebimento e aceitação de materiais metálicos não identificados ou não 

certificados ficarão condicionados aos ensaios de reconhecimento de aços e ligas 

metálicas conforme norma PETROBRAS N-1592 para confrontação com as 

especificações de compra. 

 

Todos os materiais aprovados ou não pela inspeção de recebimento são 

corretamente identificados e armazenados de acordo com os procedimentos 

recomendados.  

 

A atividade de Preservação é entendida como o conjunto de procedimentos que 

visam garantir a qualidade e conformidade dos itens condicionáveis, equipamentos e 

sistemas, compreendendo a armazenagem adequada, a proteção contra danos 

mecânicos no local de montagem, a proteção contra danos ambientais como 

maresia e oxidação, o engraxamento e lubrificação, enfim tudo necessário para 

garantir a sua integridade. 

 

As condições requeridas de estocagem e transporte dos itens condicionáveis são 

recomendadas pelo fabricante e seguem os requisitos das Normas aplicáveis. 

Num projeto de gasoduto inúmeros itens são requeridos para a sua construção. 

Dentre estes, os seguintes itens deverão ser comissionáveis: 

 

� Tubos; 

 

� Flanges; 

 

� Conexões; 

 

� Válvulas; 

 

� Purgadores; 
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� Juntas de vedação; 

 

� Juntas de expansão; 

 

� Filtros; 

 

� Raquetes; 

 

� Parafusos e porcas. 

 

Para cada um dos itens comissionáveis serão geradas Fichas de Inspeção de 

Recebimento – FIR que contemplam todas as recomendações e quesitos exigidos 

pelo projeto ou norma referenciada e que serão objeto da inspeção de recebimento.  

 

Estas especificações exigidas para o recebimento qualitativo destes componentes 

encontram-se apresentadas no APÊNDICE C. 

 

 

3.1.3.3  Inspeção Mecânica 

 

Normalmente a inspeção mecânica é executada paralelamente à fase de montagem. 

Representa o conjunto de atividades de inspeção e certificações que visa garantir 

que a obra foi construída de acordo com o projeto. Confere detalhe de montagem, 

soldas, suportes, ligação de cabos, aterramento, alinhamento etc., segundo as 

especificações técnicas e normas aplicáveis.  

Os Dutos terrestres têm os seguintes códigos comuns de projeto: 

 

� B31.8 – Gas Transportation and Distribution Piping Systems (GASODUTOS); 

 

� NR-13 – Caldeiras e vasos de pressão; 

 

� NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 
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� Normas internas da empresa. 

 

Limpeza e inspeção interna – Após o término da montagem é necessário fazer a 

limpeza e a inspeção interna dos dutos para retirar depósitos de ferrugem, pontas de 

eletrodo, respingos de solda, poeiras e outros detritos. 

 

Antes da limpeza são retiradas as válvulas de retenção e de controle, as placas de 

orifício e também as válvulas de segurança e de alivio. 

 

Para a limpeza interna, calibração e inspeção de defeitos pode-se recorrer à 

utilização de “pig’s” específicos:  

 

� Limpeza de dutos com “pig’s” mecânicos; 

  

� Calibração de interior de dutos com pigs;  

 

� Secagem de dutos com pigs; 

 

� Rastreamento de pigs;  

 

� Deslocamento de “pig’s” instrumentados c/ líquido ou gás nitrogênio.  

 

Testes – As atividades de condicionamento de dutos requerem que todos os 

sistemas de tubulação sejam testados antes e após a construção e montagem. As 

exceções são para as conexões de união, os conjuntos pré-testados em fábrica e as 

seções de conexão pré-testadas, para as quais se exige as certificações dos testes. 

 

 As soldas circunferenciais das conexões de união soldadas não testadas por 

pressão após a construção devem ser inspecionadas por radiografia ou outro 

método não destrutivo aceitável.  

 

Conexões de união não soldadas e não testadas em pressão após a construção 

devem ser testadas quanto a vazamento a pressão de serviço.  
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As inspeções das soldas por ensaios não-destrutivos seguem as recomendações 

das normas API 1104 e PETROBRAS N-1594 e N-1595. 

São emitidos procedimentos de inspeção mecânica que incluem os ensaios e os 

critérios de aceitação e reparo de dutos e seus complementos.  Faz parte destes 

procedimentos a emissão das Fichas de Inspeção de Malhas – FIM a serem 

utilizadas para inspeção das malhas de tubulação e das malhas de instrumentação. 

 

Malhas de Tubulação  – Normalmente é criada uma malha por subsistema, salvo se 

dentro deste tiver mais de uma classe de pressão, assim por razão de segurança 

costuma-se criar uma malha por classe de pressão. Na malha tem uma lista de linha 

com pressão de teste, equipamento e instrumentos utilizados e a aprovação 

(assinatura) do executante da fiscalização do CQ. 

 

Malhas de Instrumentação – As a malhas de instrumentação normalmente são 

geradas a partir de um software chamado intools e transferidas para o template, 

onde integra todos os demais dados e requisitos. 

 

 

3.1.3.3.1 Limpeza, Enchimento e Calibração 

 

O procedimento executivo para as atividades de limpeza, enchimento e calibração, a 

ser preparado previamente ao início dos serviços, é emitido de acordo com os 

requisitos do projeto básico e com o seguinte conteúdo mínimo:   

 

� Estudo que comprove a viabilidade da captação e do descarte de água nos 

pontos indicados e nas vazões máximas, em conformidade com a legislação 

brasileira, incluindo as questões ambientais;  

 

� Apresentação do detalhamento das instalações de captação da água, incluindo 

os pontos de captação e descarte, vazão máxima e mínima de água a ser 

injetada e análise de qualidade d água;  

 

� Definição de acessos e áreas de instalação dos equipamentos;  
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� Descrição dos principais equipamentos a serem utilizados;  

Nas atividades de limpeza, enchimento e calibração são observados ainda os 

seguintes pré-requisitos adicionais:  

 

� Disposição de manômetro e medidor de vazão na área de bombeamento;  

 

� Remoção de todos os filtros, dispositivos de medição, válvulas de controle, etc., 

eventualmente instalados e que possam danificar os “pig’s” de limpeza e calibração; 

 

� Remoção ou proteger todos os instrumentos conectados ao duto;  

 

� Realização de uma lavagem interna no duto através do bombeamento de um 

volume de água equivalente a 500 m lineares de duto;  

 

� Lançamento de “pigs” de limpeza equipados com escovas pré-tensionadas 

(raspadores);  

 

A limpeza é efetuada por trecho e o duto é considerado limpo nesta etapa, quando a 

água descartada imediatamente antes da chegada do último “pig” de limpeza, 

apresentar visualmente as mesmas características da água injetada no duto. A 

Figura 13 ilustra a passagem de um “pig” de limpeza em um duto. 

 

 

       Figura 13 - Representação de passagem de “pig”   

      Fonte: Apostila do curso de Tubulação – PROMINP 
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Completada a limpeza são passados: 

 

� Um “pig” de enchimento visando a eliminação total de bolsões de ar; 

 

� Um “pig” calibrador equipado com dispositivo magnético ou eletrônico que 

possibilite o seu acompanhamento e a sua localização mesmo quando não 

estiver em movimento. 

 

Após a passagem do “pig” calibrador, sua placa é inspecionada e verificada a 

ausência de amassamentos, para que o trecho seja liberado para o teste 

hidrostático. 

 

Todo e qualquer descarte da água utilizada, é realizado de acordo com o 

procedimento preparado antes do início dos serviços. 

 

Um relatório abrangente e detalhado é emitido para a fase de limpeza, enchimento e 

calibração duto, contendo pelo menos os seguintes registros:  

� Todos os documentos envolvidos no processo; 

  

� Resultados das análises da água;  

 

� Registros das ocorrências.  

 

 

3.1.3.4  Inspeção Funcional 

 

Compreende as atividades cujo objetivo é verificar a conformidade entre a 

especificação de projeto e a situação do conjunto como montado, a fim de assegurar 

que cada componente do conjunto encontra-se adequadamente instalado, 

identificado, interligado e intrinsecamente preparado para funcionamento das malhas 

de Tubulação, Eletricidade e Instrumentação.  

 

Compreendem, conforme requerido, os seguintes testes e procedimentos: 
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� Teste hidrostático; 

  

�  Alagamento de duto;  

 

�  Purga com Nitrogênio;  

 

�  Secagem com Nitrogênio;  

 

�  Inertização com Nitrogênio;  

 

�  Bombeio de Nitrogênio; 

   

� Monitoramento de fluxo de gás e líquido no duto;  

 

�  Preparação do Duto;  

 

�  Limpeza do Duto;  

 

�  Calibração;  

 

�  Enchimento;  

 

�  Desalagamento.  

 

Um duto pode ser considerado como pronto para ser comissionado quando técnica e 

funcionalmente aprovado e estando com seu interior limpo, seco e inertizado, em 

toda a sua extensão. 
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3.1.3.5  Inertização 

 

Concluída a fase de Inspeção Mecânica e Funcional e havendo aprovação das 

malhas e/ou tramos do sistema, a tubulação é identificada como testada, em local de 

fácil visualização, e têm sua integridade preservada até a sua entrada em operação. 

Isso compreende a complementação da sua proteção como pintura, isolamento e 

revestimento. Os elementos e acessórios que foram retirados para a execução do 

teste de pressão devem ser remontados, e removidos os travamentos das juntas de 

expansão, suportes de mola e demais dispositivos auxiliares de teste. 

 

A preparação para Entrada em Operação compreende ainda a substituição das 

gaxetas das Válvulas, nos seguintes casos: 

 

� Quando especificado pelo projetista a utilização gaxetas 

especiais diferentes das existentes na válvula; 

 

� Quando detectado vazamento em qualquer fase;  

 

� Após uma estocagem ou preservação deficiente, com longa  

duração ou com algum condicionante operacional. 

 

Algumas atividades de preservação dos sistemas testados são particularmente 

importantes. Nestes casos, as atividades de preservação são definidas em um 

procedimento específico, emitido pela equipe de projeto do sistema, que contém, 

entre outras coisas, indicações sobre: 

 

� Produto que vai preencher as linhas até a pré-operação; 

 

� Pressão do produto nas linhas; 

 

� Testes de funcionamento dos componentes, etc. 
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Gasodutos são secos (por passagem de “pig’s” apropriados e ar comprimido), e 

posteriormente preenchidos por nitrogênio, à pressão definida pelo projeto 

(normalmente 0,5 kgf/cm²). 

Existem três métodos de inertização com gás inerte. A escolha tem por base o 

tempo e o material disponível no campo: 

 

� Limpeza com gás inerte usando água – Este método consiste basicamente em 

encher todo o sistema com água doce limpa e, em seguida, simultaneamente, 

drenar a água e introduzir nitrogênio; 

 

� Limpeza com gás inerte através de deslocamento – Consiste em deslocar o ar 

existente no sistema pela injeção de nitrogênio; 

 

� Limpeza com gás inerte através de diluição – Consiste em pressurizar o sistema 

com nitrogênio até valores que reduzam o teor de oxigênio a concentrações 

inferiores a 3% em volume.  

 

3.1.3.6  Aceitação Mecânica  

 

Imediatamente após a finalização dos testes e inertização do trecho/subsistema é 

emitido o Termo de Aceitação Mecânica (TAM), que registra e atesta a conclusão 

desta fase, emitido pela equipe de condicionamento e assinado pela comissão 

responsável pelo comissionamento. 

 

 

3.1.3.7  Análise Crítica do Condicionamento 

 

Imediatamente após a sua conclusão, a fase de condicionamento é analisada 

criticamente e emitidos os documentos: 

 

- Relatório de Melhorias Recomendadas; 

- Relatório de Ações Preventivas Solicitadas; 

- Relatório de Ações Corretivas Propostas; 
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Concluído o condicionamento teremos também aferido todas as especificações 

construtivas e operacionais do duto, que atualizam e constituem a documentação do 

sistema quais sejam: 

 

Características construtivas do duto: 

 

a) Nome do duto ou do trecho; 

 

b) Diâmetro nominal; 

 

c) Extensão; 

 

d) Espessura de parede; 

 

e) Raio mínimo de curvatura; 

f) Curvas reversas; 

 

g) Derivações (existência de grades); 

 

h) Distância entre derivações próximas; 

 

i) Menor diâmetro interno (considerar as válvulas); 

 

j) Revestimento interno; 

 

k) Válvulas existentes, registrar: 

� Quantidade; 

� Localização; 

� Tipo; 

� Modelo; 

� Diâmetro interno; 

� Dimensões do obturador; 

� Altura da haste; 
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l) Lançadores e recebedores de “pigs”: 

� Determinar os locais de lançamento e recebimento; 

� Analisar os desenhos; 

� Verificar as dimensões (comprimentos e diâmetros); 

� Checar existência dos acessórios: drenos, suspiros, caixa de coleta e válvula de 

alívio; 

� Verificar os diâmetros, posições das derivações, existência de grades e by-pass; 

� Verificar o espaço disponível nas áreas de acesso; 

� Checar existência de instrumentação que pode danificar ou ser danificada pelo 

“pig”; 

� Dispositivos de combate à incêndio próximos aos lançadores e recebedores; 

� Verificar a existência de indicadores de passagem de “pigs” e condições de 

operação. 

 

m) Perfil do duto: 

� Verificar se o duto passa por alguma estação intermediária e em que condições; 

� Considerar a instrumentação, acessórios e acidentes (válvulas, derivações e 

outras instalações); 

� Levantar os pontos notáveis do duto e respectivos acessos: válvulas, 

derivações, trechos submarinos, curvas de raio pequeno, provadores de 

corrosão, travessias, cruzamentos, cavaletes, carretéis. 

 

 

Características operacionais do duto: 

   

a) Pressão (máxima, normal e mínima); 

 

b) Vazão/ velocidade (máxima, normal e mínima); 

 

c) Temperatura (máxima e mínima); 

 

d) Produtos bombeados; 
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e) Tempo de operação da linha; 

 

f) Volume total da linha (m3); 

 

g) Volume por metro (m3/m); 

 

h) Injeção de inibidor; 

 

i) Operacionalidade dos lançadores e recebedores de “pigs”: 

� Certificar-se da operacionalidade dos equipamentos que compõem o sistema 

lançador e recebedor; 

� Verificar se o sistema de drenagem dos lançadores e recebedores está 

operando normalmente (escoamento), principalmente quando a drenagem é feita 

para uma caixa de coleta; 

� Avaliar como a retirada de amostras sucessivas pode ser executada, para 

acompanhar a aproximação do “pig” através da quantidade de material carreado; 

� Checar se o sistema de combate a incêndio, próximo aos lançadores e 

recebedores está operando sem problemas; 

� Definir a responsabilidade das operações dos lançadores e recebedores, e 

providenciar a mão-de-obra de apoio necessária; 

� Verificar a existência de cesta para recebimento de “pig” de espuma; 

� Verificar se as válvulas automáticas de gasodutos estão com os dispositivos de 

travamento instalados; 

� Verificar a existência de marco de referência para instalação de magneto e/ou 

indicadores de passagem de “pigs”. 

 

 

3.1.4  Processos de Realização do Comissionamento 

  

Comissionamento é um termo conhecido na engenharia, como o trabalho feito por 

um grupo de pessoas (uma comissão), para colocar em operação um subsistema 

e/ou sistema e/ou uma planta de processo. Essa comissão normalmente é formada 
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por membros da montadora, da operação, da engenharia e de uma empresa 

especializada em comissionamento. 

 

Estas equipes multidisciplinares são unidades com responsabilidades contratuais 

definidas e que devem ser nomeadas no início do planejamento do 

Comissionamento.  

O Comissionamento inicia-se com a pré-operação e inclui a aplicação dos testes 

planejados que atestam a performance e operacionalidade prevista em projeto.  

 

Compreende particularmente as atividades de: 

 

� Startup do Sistema de Gasoduto 

� Teste de Aceitação e Performance 

� Operação Assistida 

 

A figura 14 ilustra as entradas e saídas dos processos de comissionamento. 

 

 

                                                     Figura 14- Processos de Comissionamento 
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Antes de partir qualquer sistema/subsistema a comissão (fiscalização, construtora, 

operadora e firma de comissionamento) verifica se está tudo feito e se não existe 

nenhuma pendência impeditiva. Isto implica também na verificação em campo das 

condições de segurança e avaliação das condições físicas do sistema visando 

assegurar a integridade das instalações e identificar possíveis restrições.  

 

Concluídas as verificações e não existindo nenhuma pendência impeditiva, a 

comissão assina o Termo de Aceitação Mecânica (TAM) dando início à fase de 

Comissionamento com o inicio da pré-operação do sistema. 

 

 

3.1.4.1  Procedimentos para comissionamento  

 

Procedimentos executivos específicos também são gerados previamente ao início de 

cada atividade de comissionamento, segundo as especificações técnicas definidas 

no projeto do duto e recomendações normativas relacionadas. 

  

3.1.4.2  Realização do “start-up” 

 

A fase de startup e pré-operação consiste no enchimento do gasoduto com gás 

natural, remoção do fluido existente, preparação e adequação das instalações 

(válvulas da linha tronco, lançadores e recebedores de “pig” e outras instalações 

envolvidas), visando atingir as condições normais e estáveis para operação e medir 

a performance dos sistemas. 

 

Para isso a aceitação mecânica deve estar concluída e a equipe de 

comissionamento, de posse do TAM começa a tomar as providências para partir e 

colocar em operação os sistemas/subsistemas.  

 

 

3.1.4.2.1 Planejamento Operacional para o Startup  

 

O startup segue um planejamento prévio que deve conter, no mínimo: 
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a) definição do método de gaseificação a ser usado; 

 

b) Definição do procedimento para  aumento de pressão do gasoduto; 

  

c) obtenção de toda documentação necessária, incluindo: manual de operação, 

licenças e autorizações necessárias, “data book” da instalação, termo de 

recebimento das instalações e Protocolo de Responsabilidades devidamente 

assinados;  

 

d) Realização de cálculos e simulações a fim de determinar tempos de operação, 

variáveis e condições operacionais previstas, incluindo os volumes de gás 

natural requerido e descartado a cada dia; 

 

e) Verificação da possibilidade de ocorrência de temperaturas abaixo do limite 

mínimo do gasoduto e medidas para evitar sua ocorrência;  

 

f) Elaboração do procedimento de pré-operação que deve incluir, quando aplicável:  

� Matriz de responsabilidade para cada atividade;  

� Plano de controle de emergência;  

� Divulgação prévia de informação às comunidades vizinhas, autoridades locais e 

órgãos públicos por onde passa o gasoduto;  

� Procedimento para passagem de “pigs” conforme norma PETROBRAS N-2634, 

quando aplicável;  

� Procedimento para desligamento do sistema de proteção catódica durante a fase 

de pré-operação;  

� Sistemas provisórios de injeção e descarte de fluidos e sólidos;  

� Sistema de proteção das instalações ajustado e operacional;  

� Avaliação das condições físicas do sistema e eventuais restrições;  

� Sistema adequado e confiável de comunicação abrangendo todo o gasoduto, 

com procedimentos e critérios estabelecidos;  

� Mapas de acesso às instalações;  
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� Lista de verificação a ser aplicada antes do início da pré-operação, incluindo 

confirmação do alinhamento do sistema em todas as unidades, estações e 

válvulas de bloqueio da linha tronco;  

 

g) Definição de todos os recursos necessários, tais como: equipe habilitada e 

equipamentos disponíveis para atender à necessidade de execução de qualquer 

serviço de instalação e/ou reparo durante a pré-operação, meios de acesso 

seguro à faixa do gasoduto terrestre para veículos pesados, detectores e 

analisadores de gás natural, equipamentos de telecomunicações devidamente 

testados, “pigs” e gases inertes caso utilizados, recursos humanos e materiais 

de SMS necessários ao pronto atendimento tanto nos pontos de injeção como 

nos pontos de descarte de gás natural; 

 

h) treinamento específico do pessoal envolvido na fase de pré-operação e 

distribuição da documentação necessária aos envolvidos;  

 

i) projeto e instalação dos sistemas de descarte e injeção de gases. 

 

Nesta fase são feitas todas as aberturas e fechamentos de válvulas e os testes e 

verificações individuais de cada equipamento como rotação, vibração, ruído, 

temperatura de mancal, etc. segundo os procedimentos operacionais.  Quando 

aplicável os relatórios com os valores medidos devem ser submetidos à sociedade 

classificadora. 

 

 

3.1.4.3 Realização do Teste de Performance 

 

Com os equipamentos operando, a equipe de comissionamento começa a fazer o 

teste de performance do sistema/subsistema, isto é, faz-se todos os testes e 

averiguações do conjunto para ver se os parâmetros de operação atendem aos do 

projeto, como tempo de escoamento, pressão de operação, vazão, temperatura, etc. 
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Concluído o teste de performance e não tendo aparecido nenhuma pendência 

impeditiva é emitido o Termo de Aceitação de Performance (TAP) documento 

assinado pela a fiscalização e operação que caracteriza a passagem do sistema 

e/ou subsistema para o órgão operacional. 

 

 

3.1.4.4 Realização da Operação Assistida  

 

Nesta fase o órgão operacional assume a operação dos sistemas e/ou subsistemas, 

com assistência técnica local do fabricante. O tempo e as condições desta 

assistência são estabelecidos em contrato. É neste período em que se dá, 

normalmente, treinamento operacional ao pessoal encarregado da operação. 

 

Esta atividade consiste basicamente de duas etapas: 

 

 - Recebimento da documentação 

 - Recebimento das instalações e operação do sistema  

 

 

3.1.4.4.1  Recebimento da Documentação  

 

Disponibilizar para pleno uso dos técnicos da área de operação os seguintes 

documentos atualizados e relativos ao gasoduto ou malha de gasodutos:   

 

� Relatórios de condicionamento aprovados com todos os parâmetros e resultados 

dos testes;  

 

� Procedimentos de segurança e contingência, que estabelece as principais 

ações, inclusive sistemática de acionamento dos planos de contingência das 

áreas envolvidas, para as ocorrências anormais relacionadas à segurança e aos 

riscos ambientais. A elaboração de um plano de emergências para um gasoduto 

ou malha de gasodutos está normatizado pela PETROBRAS N-2644 
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� Registros de todas as ações operacionais realizadas nas etapas de 

programação e controle operacional no momento da ocorrência.  

 

� Manual O & M (Manual de Operação e Manutenção) – Contém o conjunto de 

informações que orientam as atividades operacionais do gasoduto, incluindo 

procedimentos. É elaborado pelo órgão responsável pelo projeto/construção do 

gasoduto, complementado e atualizado pelo órgão responsável pela sua 

operação, contendo, no mínimo, os seguintes itens:  

 

 

� descrição geral e dados de projeto do gasoduto ou malha de gasodutos;  

� características físico-químicas e de segurança do produto transportado e dos 

insumos;  

� fluxogramas de engenharia;  

� perfil longitudinal, com as classes de locação, materiais e espessuras de parede 

do gasoduto;  

� características técnicas das estações de compressão, pontos de entrega, pontos 

de recepção, pontos de redução de pressão, lançadores e recebedores de “pig”, 

estações de medição, válvulas de bloqueio; 

� definição dos limites admissíveis das variáveis operacionais do sistema 

incluindo, a Pressão Máxima de Operação Admissível, os ajustes dos 

dispositivos de proteção e descrição dos intertravamentos;  

� mapa de localização do gasoduto;  

� mapa de acesso às válvulas;  

� tabela contendo volumes físicos entre válvulas de bloqueio e estações; 

� critérios operacionais específicos como parâmetros e limites operacionais e de 

segurança, variáveis de processo e os critérios de monitoramento; 

� equipamentos e instrumentos críticos para a operação e principais ações 

relacionadas à segurança e aos riscos ambientais;  

� definição dos pressupostos do pronto a operar;  

� critérios do sistema de comunicação;  

� condições especiais que devem ser observadas na operação;  
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� critérios de reinício de operação após interrupções motivadas por anormalidades 

operacionais.  

 

 

3.1.4.4.2  Recebimento das Instalações e Operação do Sistema  

 

A fase de operação está compreendida entre o final da pré-operação e testes de 

performance até a desativação do gasoduto. Durante o período de operação 

assistida, período inicial desta fase – definido em contrato, a equipe de 

comissionamento irá acompanhar e assistir ao órgão operacional nas seguintes 

rotinas:   

 

� verificação do funcionamento correto dos instrumentos e equipamentos de 

medição e controle do sistema;  

 

� verificação dos ajustes dos instrumentos e equipamentos de proteção do 

sistema;  

 

� remoção das instalações provisórias utilizadas durante a etapa de pré-operação;  

 

� verificação do funcionamento do sistema supervisório, com proposição de ações 

mitigadoras para possíveis falhas de comunicação ou de dados incorretos, 

quando aplicável;  

 

� programação dos volumes para início de operação;  

 

� confirmar a conclusão do alinhamento do sistema em todas as unidades 

envolvidas, incluindo a verificação das válvulas de bloqueio da linha tronco;  

 

� verificação do atendimento aos requisitos para qualidade do gás.  

 

Concluído o período para realização da Operação Assistida e não persistindo 

nenhuma pendência (impeditivas e não impeditivas) no sistema, é emitido o Termo 
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de Aceitação Definitiva (TAD) que, assinado por todos os órgãos envolvidos na fase 

operacional (cliente, montadora, firma de comissionamento) caracteriza e atesta a 

aceitação definitiva do sistema.  

 

 

3.1.4.5  Análise Crítica do Comissionamento 

 

Imediatamente após a finalização da Operação Assistida, a fase é revisada 

criticamente e emitidos os documentos definidos pelo processo, para preservar a 

memória técnica e permitir melhorias em procedimentos futuros.  

 

   

3.1.5  Processos de encerramento  

 

Concluído o comissionamento e a instalação tendo sido formalmente entregue à 

operação/cliente, juntamente com toda a documentação e registros exigidos, 

procede-se ao encerramento do contrato (Figura ) e a emissão do Termo de 

Encerramento do Comissionamento (TEC). 

 

 
                                              Figura 15 - Processos de encerramento 
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3.1.5.1  Procedimentos de encerramento 

 

São emitidos procedimentos executivos específicos para o encerramento do 

comissionamento, segundo os termos definidos no escopo dos serviços de 

comissionamento e recomendações normativas relacionadas ao controle da 

qualidade e do gerenciamento do projeto. 

 

Os procedimentos de encerramento do comissionamento contêm, no mínimo: 

   

� Instruções para encerramento administrativo dos serviços;  

� Instruções para encerramento do contrato;  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluído o presente trabalho, pode-se confirmar que o país requer elevados 

investimentos para crescer sua malha de gasodutos para escoamento da sua 

produção de gás natural aos níveis exigidos, disponibilizando-o a todo o mercado 

consumidor.  O tamanho desta realidade, por si só sustenta a necessidade de 

grandes esforços para a otimização destes investimentos, que serão abrangentes e 

direcionados a toda cadeia produtiva e tecnológica do gás.  

 

Dentro deste cenário, o presente trabalho veio propor uma abordagem que integra a 

modelagem por processos às atividades de condicionamento e comissionamento.  

 

Fundamentalmente o trabalho permitiu integrar os seguintes aspectos: 

 

� Realização do condicionamento e do comissionamento de forma terceirizada 

perseguindo uma crescente especialização. Esta, por sua vez, se reverte em 

maior confiabilidade na condução segura dos processos e permite ações para 

otimização dos mesmos com ganhos de produtividade. Os resultados são uma 

partida antecipada do sistema e o alcance de maiores competências pela gestão 

do conhecimento adquirido; 

 

� Estruturação das melhores práticas e procedimentos técnicos requeridos para o 

sistema, aos princípios do ciclo PDCA, visando uma abordagem por processos. 

Esta abordagem permite:  

� Sintetizar as atividades e os procedimentos, facilitando a sua condução; 

� Adotar uma estrutura e organização suficientemente adequadas, privilegiando a 

agilidade dos processos. 

 

Para desenvolvimento de trabalhos futuros sugere-se a modelagem do 

condicionamento e comissionamento de estações de compressão e bombeio de gás 

natural, pela possibilidade de sua integração ao presente sistema e ao negócio. 
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Este trabalho poderá ser também valorizado na medida em que a metodologia e os 

processos propostos venham a ser aplicados e/ou portados para outros sistemas 

especialistas. 
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SUBSTITUIR PELA FOLHA 3/4 DA AEP 
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ESPECIFICAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE ITENS PARA 
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APÊNDICE C - ESPECIFICAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE ITE NS PARA 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE GASODUTOS TERRESTRES 

 

TUBOS – Verificação se todos os tubos estão identificados, por pintura, nas 

extremidades, observando-se as seguintes características:  

 

� Especificação completa do material 

 

� Diâmetro 

 

� Espessura da parede 

 

Os tubos recebidos na obra são identificados, por código de cores, quanto a sua 

espessura de parede. A pintura é aplicada em forma de anel, em uma das 

extremidades, sobre o revestimento anticorrosivo. Esta identificação é adotada para 

todos os tubos do lote. 

 

 Adoção de um código de cores para distinguir cada tipo de material, sendo a faixa 

identificadora pintada ao longo do comprimento de cada duto. 

 

Verificação dos certificados de qualidade do material de todos os tubos, inclusive o 

laudo radiográfico de tubos com costura, quando exigido, em confrontando-os com a 

especificação ASTM ou API aplicável. 

 

Verificação, por amostragem, se as seguintes características dos tubos estão de 

acordo com as especificações indicadas no projeto ou normas referenciadas:  

 

� Espessura, ovalização e diâmetro, segundo a norma API Spec. 5L;  

 

� Circularidade em ambas as extremidades; 

 

� Perpendicularidade do plano das bocas; 
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� Chanfro e ortogonalidade, segundo a norma API Spec. 5L; 

  

� Estado das superfícies interna e externa, segundo critérios da especificação do 

material;  

 

� Empenamento, segundo a norma API Spec. 5L;  

 

� Estado do revestimento, segundo critérios da especificação de projeto; 

  

� As extremidades não revestidas não devem apresentar descontinuidades 

superficiais como defeitos de laminação, mossas, amassamentos e entalhes. 

 

Adoção da seguinte técnica de amostragem: Nível geral de inspeção II, QL 15, plano 

de amostragem simples e risco do consumidor de 5%. 

 

Os critérios e exigências para aceitação e reparo de defeitos superficiais nos tubos 

são codificados pela norma ASME B 31.8. 

 

O armazenamento dos tubos segue o disposto nas seguintes normas:  

 

� para tubos não revestidos ou revestidos: norma PETROBRAS N-2719;  

 

� para tubos isolados com poliuretano: norma PETROBRAS N-556;  

 

� para tubos concretados: norma PETROBRAS N-2432.  

 

Os procedimentos de estocagem levam em consideração, no mínimo, os seguintes 

itens:  

 

� Sistema de empilhamento de tubos;  

 

� Cálculos estruturais p/ empilhamento, manuseio;  
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� Sistema de segurança, conforme NR-18;  

 

� Inspeção.  

 

Utilização de cintas de largura mínima de 80 mm ou ganchos especiais (patolas) 

para o manuseio dos tubos, durante o carregamento ou descarregamento, a fim de 

evitar danos mecânicos nos tubos. Estes ganchos têm revestimento mais macio que 

o material do tubo e perfil ajustado à curvatura interna dos tubos.  

 

Conservação dos tubos permanentemente limpos e coibindo o armazenamento ou 

deposição de materiais estranhos em seu interior como ferramentas ou qualquer 

outro material.  

 

Proteção com verniz à base de resina vinílica dos chanfros dos tubos e conexões 

após a sua limpeza manual ou mecânica que elimine gordura e pontos de corrosão.  

Na montagem de campo, o revestimento externo dos tubos com concreto é 

executado de acordo com a norma PETROBRAS N-2432, atendendo às condições 

estabelecidas no projeto.  

 

Nas travessias, cruzamentos e onde indicado no projeto, as juntas de campo de 

tubos revestidos externamente com concreto, são igualmente concretadas com as 

mesmas características construtivas utilizadas nos tubos.  

 

Separação dos resíduos e respingos de concreto originados durante o processo de 

concretagem de tubos e juntas, evitando ao máximo que caiam diretamente sobre o 

solo, removendo-os para local adequado, conforme normas regulamentadoras de 

Segurança e Meio Ambiente.  

 

FLANGES  – Verificação se todos os flanges possuem identificação estampada 

atendendo a sua norma de fabricação ANSI ou API, com as seguintes informações:  

 

� Tipo do flange;  
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� Tipo de face;  

 

� Especificação e grau do material;  

 

� Diâmetro nominal;  

 

� Classe de pressão;  

 

� Diâmetro do furo; 

 

� Espessura; 

 

� Placa do instrumento (TAG); 

 

� Marca do fabricante. 

 

Verificação dos certificados de qualidade de material de todos os flanges 

confrontando-os com a especificação ASTM pertinente.  

 

Verificação se as seguintes características de todos os flanges estão de acordo com 

as especificações indicadas no projeto ou com as normas ASME B 16.5 ou MSS SP-

44:  

 

� Diâmetro interno;  

 

� Espessura do bisel nos flanges de pescoço de acordo com as especificações de 

projeto;  

 

� Altura e diâmetro externo do ressalto;  

 

� Acabamento da face de contato; 

 

� Dimensões de face de flanges;  
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� Dimensões de extremidades para solda de topo, encaixe para solda ou rosca 

(tipo e passo);  

 

� Dimensões da face para junta de anel.  

 

Verificação em todos os flanges se existem trincas, dobras, mossas, rebarbas, 

corrosão e amassamentos, bem como o estado geral da face e ranhura, sem 

presença de agentes causadores de corrosão, segundo critérios das normas ASME 

B 16.5 ou MSS SP-44.  

 

No armazenamento e preservação dos flanges, as faces de assentamento são 

protegidas contra corrosão com aplicação de graxa anticorrosiva não solúvel em 

água. Os flanges e tampões de diâmetro acima de 8” são armazenados e 

manuseados sobre estrados de madeira (“pallets”), de modo a protegê-los contra 

avarias. Todos os flanges e tampões são protegidos e abrigados contra intempéries.  

  

Os chanfros dos flanges são protegidos com verniz à base de resina vinílica e o anel 

de vedação dos tampões com vaselina e armazenado em embalagem plástica.  

 

CONEXÕES – Verificação se todas as conexões estão identificadas por pintura ou 

por punção pelo fabricante, com os seguintes dados:  

 

� Especificação completa do material;  

 

� Diâmetro;  

 

� Classe de pressão ou espessura;  

 

� Tipo e marca do fabricante.  

 

Verificação dos certificados de qualidade do material, inclusive laudo radiológico 

quando exigido, confrontando-os com as especificações ASTM ou ASME aplicáveis.  
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Verificação se as seguintes características de todas as conexões estão de acordo 

com as especificações indicadas pelo projeto:  

 

� Diâmetro nas extremidades;  

 

� Circularidade;  

 

� Distância centro-face;  

 

� Chanfro, encaixe para solda ou rosca (tipo e passo); 

  

� Espessura;  

 

� Angularidade das curvas forjadas;  

 

� Estado da superfície quanto a amassamentos, corrosão, trincas, soldas de 

dispositivos de montagem provisórios e aberturas de arco; 

 

� Estado geral da galvanização ou revestimento quanto às falhas, falta de adesão 

e espessura. 

 

Durante o armazenamento, as conexões são mantidas em suas embalagens 

originais, devidamente identificadas e abrigadas em ambiente fechado e protegido 

de modo a evitar acúmulo de água dentro das conexões e o seu contato direto entre 

as outras conexões ou com o solo. 

 

As conexões de diâmetro até 6” são armazenadas sobre prateleiras e separadas por 

tipo, diâmetro, espessura e demais características. 

 

As conexões para solda de topo têm os chanfros protegidos por verniz à base de 

resina vinílica.  
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As roscas das conexões são protegidas por meio de graxa anticorrosiva não solúvel 

em água ou verniz removível à base de resina vinílica.  

 

VÁLVULAS  – Verificação se todas as válvulas estão embaladas e acondicionadas 

de acordo com a norma API Spec 6D.  

 

Verificação se todas as válvulas estão com a identificação por plaquetas 

estampadas de acordo com a codificação do projeto. 

 

Verificação dos certificados de qualidade do material confrontando-os com a 

especificação ASTM aplicável e com a especificação do projeto.  

 

 Em todas as válvulas dotadas de acionadores, são realizados, previamente à 

montagem, testes de funcionamento e verificada a calibração do curso do 

obturador., quando aplicável. 

 

Verificação se as seguintes características de todas as válvulas estão de acordo 

com as especificações no projeto:  

 

� Características dos internos e sistema de vedação;  

 

� Distância entre extremidades/flanges;  

 

� Diâmetro interno e nominal;  

 

� Dreno, suspiro e alívio do corpo;  

 

� Chanfro ou encaixe para solda; 

 

� Classe ANSI;  

 

� Revestimento externo; 
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� Os flanges das válvulas – conforme especificações do projeto ou normas ASME 

B 16.5 ou MSS SP-44; 

 

� O estado da superfície do corpo da válvula quanto à corrosão, amassamento, 

falhas de fundição, empenamento da haste e aspecto geral do volante segundo 

critérios da norma MSS SP-55. 

  

Válvulas que não possuam certificados de testes são testadas conforme API-598 4 

ANSI-B-16.34. Para o caso de válvula esfera utilizar os critérios da norma N-2247.  

 

São realizados na obra, logo após o recebimento, os testes hidrostáticos do corpo e 

da sede para todas as válvulas de bloqueio conforme procedimento do fabricante. A 

pressão de teste, tempo de duração e o critério de aceitação devem estar de acordo 

com a norma API Spec 6D. A água a ser utilizada deve ter qualidade compatível com 

a TABELA C-3 do ANEXO C da Norma N-0464.  

 

Imediatamente após o teste hidrostático na obra, as válvulas terão os seus internos 

(inclusive a cavidade interna do corpo) drenados e secos, com utilização de 

nitrogênio ou ar seco e mantidas limpas, secas, engraxadas e protegidas. As hastes 

devem ser condicionadas e protegidas mecanicamente. 

 

Verificação, por amostragem, se as seguintes características das válvulas estão de 

acordo com as especificações indicadas no projeto: 

 

� Conformidade dos internos com a especificação, incluindo testes de 

reconhecimento de metais e ligas e ensaios de dureza; 

 

� O sentido do fluxo no corpo da válvula; 

 

� Estado do engaxetamento das válvulas e sua conformidade com a 

especificação; 
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� Conformidade dos reforços do corpo (bosses) e das aberturas para soldas de 

encaixe ou rosca com a especificação. 

 

Verificar o funcionamento de todas as válvulas. Em válvulas motorizadas utilizar o 

seu mecanismo de acionamento manual. 

 

O armazenamento e a preservação das válvulas são feitos de acordo com a norma 

API Spec 6D.  

 

 As válvulas com extremidades para solda de topo devem ter os biseis protegidos 

com verniz à base de resina vinílica após a sua limpeza manual ou mecânica que 

elimine gordura e pontos de corrosão.  

 

Quando da preparação para Entrada em Operação, as válvulas devem ser re-

engaxetadas nos seguintes casos: 

 

� Quando especificado pelo projetista a utilização gaxetas especiais diferentes das 

existentes na válvula; 

 

� Quando detectado vazamento em qualquer fase; 

 

� Após uma estocagem ou preservação deficiente, com longa  

duração ou com algum condicionante operacional; 

 

PURGADORES – Verificação se todos os purgadores estão identificados por 

plaqueta, contendo as seguintes características: 

 

� tipo do purgador; 

 

� classe de pressão; 

 

� material e existência de filtro. 
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Verificação se consta do corpo de todos os purgadores a indicação do sentido do 

fluxo. 

 

Verificação das seguintes características do purgador: 

 

� Dimensões do purgador, a distância entre as extremidades, devendo estar de 

acordo com o catálogo do fabricante; 

 

� Estado geral do purgador, seu funcionamento e limpeza. 

 

JUNTAS DE VEDAÇÃO  – Verificação se todas as juntas estão identificadas, 

contendo as seguintes características:  

 

� Material;  

 

� Tipo de junta;  

 

� Material de enchimento;  

 

� Diâmetros;  

 

� Classe de pressão;  

 

� Padrão dimensional de fabricação. 

 

As juntas de tipo anel (RTJ) não podem apresentar corrosão, amassamento, avarias 

mecânicas ou trincas.  

 

Verificação se as seguintes características de todas as juntas estão de acordo com 

as especificações indicadas no projeto ou normas referenciadas:  

 

� Espessura (espiralada ou corrugada), conforme a norma ASME B 16.20;  

 



 104

� Diâmetro, classe de pressão e norma do flange (espiralada ou corrugada);  

 

� Código de cor (espiralada ou corrugada), conforme a norma ASME B 16.20;  

 

� Diâmetro interno e externo (espiralada ou corrugada), conforme norma ASME B 

16.20;  

 

� Tipo e número (anel), conforme a norma ASME B 16.20;  

 

� Dureza (anel), conforme a norma ASME B 16.20; 

 

� Passo (juntas espiraladas ou corrugadas); 

 

� Espaçadores das juntas metálicas (diâmetro externo e espessura); 

 

� Todas as dimensões da junta tipo anel (RTJ) e a dureza. 

 

O armazenamento das juntas é feito em superfícies planas, em locais abrigados das 

intempéries.  

 

 As superfícies metálicas das juntas são protegidas com graxa anticorrosiva não 

solúvel em água.  

 

 JUNTAS DE EXPANSÃO  – Verificação se todas as juntas de expansão estão 

identificadas por plaqueta de acordo com a codificação do projeto. 

 

Verificação em todas as juntas de expansão se as seguintes características estão de 

acordo com as especificações adotadas pelo projeto: 

 

� Distância entre as extremidades; 

 

� Extremidades (flanges, solda de topo, etc.); 
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� Tirantes; 

 

� Travamento; 

 

� Soldas; 

 

� Estado geral das peças da junta quanto a trincas, amassamentos e corrosão, 

principalmente na região do fole, onde não são admitidos quaisquer defeitos. 

 

Verificação em todas as juntas de expansão se as seguintes características estão de 

acordo com as especificações adotadas pelo projeto: 

 

� Estado das gaxetas das juntas tipo “dresser”; 

 

� Alinhamento; 

 

� Marcação do sentido de fluxo; 

 

� Verificação de pré-deformação, conforme valores do projeto. 

 

FILTROS – Verificação se todos os filtros estão identificados de acordo com a 

codificação do projeto. 

 

Verificação, por amostragem, se as seguintes características dos filtros estão de 

acordo com as normas adotadas pelo projeto: 

 

� Distância entre as extremidades; 

 

� Dimensões dos suportes; 

 

� Extremidades; 

 

� Concordância do filtro com as normas de projeto e o seu estado; 
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� Estado geral do filtro. 

 

RAQUETES – Verificação, por amostragem, se as seguintes características das 

raquetes e figuras 8 estão de acordo com as especificações do projeto: 

 

� Diâmetro interno e externo na região da junta; 

 

� Profundidade, tipo e passo das ranhuras; 

 

� Espessuras; 

 

� Rebaixo para junta tipo anel; 

 

� Posição do furo de rotação; 

 

� Diâmetro do furo de rotação; 

 

� Dimensão do ressalto. 

 

PARAFUSOS E PORCAS  – Verificação se todos os lotes de parafusos e porcas 

estão identificados com as seguintes características:  

 

� Especificação;  

 

� Tipo de parafuso;  

 

� Dimensões; 

 

� Características do material; 

 

� Marca do fabricante. 
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Verificação se os certificados de qualidade do material de todos os lotes de 

parafusos e porcas estão de acordo com as especificações ASTM aplicáveis.  

 

Verificação, por amostragem, em cada lote, se as seguintes características das 

porcas e parafusos estão de acordo com as especificações adotadas pelo projeto ou 

as normas referenciadas:  

 

� Símbolo ASTM estampado no parafuso e na porca; 

 

� Comprimento do parafuso 

 

� Diâmetro do parafuso e porca 

 

� Altura e distância entre faces e arestas da porca 

 

� Tipo e passo da rosca, segundo os critérios das normas ASME B 1.1, ASME B 

16.5 ou MSS SP-44;  

 

� Parafusos devidamente protegidos, livres de amassamentos, trincas e corrosão. 

 

� Estado geral quanto a amassamentos, trincas, corrosão e acabamento em geral 

e se estão devidamente protegidos. 

 

Adoção da seguinte técnica de amostragem: Nível geral de inspeção II, QL 10, plano 

de amostragem simples e risco do consumidor de 5%. 

 

Na armazenagem os parafusos e porcas são protegidos contra corrosão pela 

aplicação de graxa anticorrosiva não solúvel em água e armazenados em locais 

protegidos das intempéries, identificados e sem contato direto com o solo.  

 

As porcas devem ser armazenadas rosqueadas nos parafusos.  
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 SUPORTES E MOLAS  – Verificação se todos os suportes de mola estão 

identificados por plaqueta de acordo com a codificação do projeto. 

 

Verificação em todos os suportes de mola o estado geral quanto à corrosão, 

existência de amassamento e trincas. 

 

Verificação se os suportes atendem às especificações de curso previsto. 

 

TAMPÕES DE FECHO RÁPIDO  – Verificação se todos os tampões de fecho rápido 

para Lançadores e Recebedores de “pig” estão identificados, conforme projeto.  

 

Verificação se os certificados de material confrontando-os com a especificação do 

projeto.  

 

 Verificação se as seguintes características de todos os tampões estão de acordo 

com o projeto:  

 

� Diâmetro interno;  

 

� Chanfro;  

 

� Integridade do anel de vedação e sede;  

 

� Classe de pressão;  

 

� Material;  

 

� Posição de abertura. 

 

No armazenamento e preservação dos tampões, as faces de assentamento são 

protegidas contra corrosão com aplicação de graxa anticorrosiva não solúvel em 

água. Os flanges e tampões de diâmetro acima de 8” são armazenados e 



 109

manuseados sobre estrados de madeira (“pallets”), de modo a protegê-los contra 

avarias. Todos os flanges e tampões são protegidos e abrigados.  

 

Os chanfros dos flanges são protegidos com verniz à base de resina vinílica e o anel 

de vedação dos tampões são protegido com vaselina e armazenado em embalagem 

plástica.  

 

  NIPLE – Nos dutos com extensão superior a 3 km, é prevista a colocação de niples 

marcadores, espaçados no máximo, a cada 2 km para facilitar a localização de 

defeitos detectados pelo “pig” instrumentado.  

 

Estes niples são fabricados com segmentos de tubos com a mesma especificação 

dos tubos adjacentes e com comprimento máximo de 4 m. Todos os niples têm sua 

localização definida em sistema de coordenadas com a mesma origem e precisão 

utilizadas nos desenhos “conforme-construído”, sendo sinalizados na faixa de dutos 

utilizando os marcos definidos na norma PETROBRAS N-2200.  
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GLOSSÁRIO 

 

1. Anomalia (“Feature”) – Em um relatório de “pig” instrumentado são indicações 

do tipo: perda de espessura ou irregularidade interna à parede do duto, 

mudança da espessura nominal de parede, tubos-camisa, magnetos de 

referência, fixações ou acessórios incluindo tês, derivações, válvulas, curvas, 

anodos, extensores, suportes externos, ancoragens, bacalhaus, luvas e 

conexões de proteção catódica.  

 

2. Área de Domínio – Área de terreno, de dimensões definidas, destinadas à 

instalação de linhas, complementos, leitos de anodos, estações de 

bombeamento, válvulas de demais instalações (estações coletoras, de injeção 

de água, parques de armazenamento de petróleo e assemelhados).    

 

3.  “As Built” – Documento ou conjunto de documentos que descrevem ou 

representam o duto e suas respectivas instalações, em sua forma final, após 

sua construção e montagem. Igual a “Conforme construído”  

 

4. “As Laid” – Registro em mapa das coordenadas geográficas e do arranjo 

executado após o lançamento de dutos submarinos.  Igual a “Conforme 

Instalado”  

 

5. Caixa de Inspeção (Estação de Inspeção) – Estrutura construída em alvenaria 

ou concreto na pista de duto para possibilitar acesso ao pontos de monitoração 

de corrosão do duto.   

 

6. Cava (“Gouge”) – Depressão na superfície de um tubo, semelhante a uma 

escavação côncava em meia-cana (goivadura), com conseqüente perda de 

material e redução da espessura de parede, produzida por trabalho mecânico.  
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7. Cavalote – Trecho de tubulação pré-fabricado, geralmente contendo curvas 

verticais conformadas a frio, utilizado freqüentemente em travessias enterradas 

de rios; por extensão, denomina-se cavalote qualquer coluna pré-fabricada 

para uso em travessias, mesmo inexistindo as curvas verticais a frio.   

 

8. Cavidades – Vazios de formas esférica, elipsoidal, etc. encontrados na solda, 

podendo se apresentar próximas ou afastadas entre si.  

 

9. Centro de Controle Operacional (CCO) – Local onde estão instalados sistemas 

e equipamentos que permitem executar e controlar remotamente as operações 

de um ou mais dutos. A gerência do CCO é responsável pela coordenação, 

supervisão e controle remoto das operações dos dutos.   

 

10. Cesta para Recebimento de “Pigs” – Acessório em forma de cesta cilíndrica 

removível, utilizado nos recebedores, para manter o “pig” retido na câmara e 

facilitar a sua remoção. A sua utilização é obrigatória quando se opera com 

“pigs” de espuma de poliuretano.   

 

11. Classe de locação – É uma área geográfica ao longo da tubulação classificada 

de acordo com o número e proximidade dos prédios projetados para ocupação 

humana e outras características. Estas Classes são consideradas na 

prescrição dos fatores de projeto, construção, operação e manutenção, bem 

como nos procedimentos para testes de tubulação e canalização principal 

localizada na área. 

 

12. Cobertura – Nos dutos enterrados, é a distância, medida perpendicularmente 

ao duto, entre a sua geratriz superior e o nível acabado do terreno.    
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13. Colapso – Dano no duto caracterizado pela perda acentuada da forma circular 

da seção transversal, causada pela atuação isolada da pressão externa 

hidrostática.  

 

14. Coluna ou Tramo – Conjunto de vários tubos ligados entre si.   

 

15. Complementos – Complementos são as instalações necessárias à segurança, 

proteção e operação dos dutos, compreendendo mas não se limitando ao 

seguinte: lançadores e recebedores de “pigs” e esferas; válvulas da linha-

tronco; sistema de proteção catódica, incluindo pontos de teste eletrolítico, 

leitos dos anodos, retificadores e equipamentos de drenagem de corrente; 

juntas de isolamento elétrico; instrumentação; provadores de corrosão; 

sistemas de alívio.    

 

16. Componentes – Quaisquer elementos mecânicos pertencentes ao duto, tais 

como: válvulas, flanges, conexões padronizadas, conexões especiais, 

parafusos e juntas. Os tubos não são considerados componentes.  

 

17. Corrosão – Defeito causado por uma reação eletroquímica entre a parede do 

tubo e o ambiente provocando uma perda de metal.  

 

18. Curva Combinada – Tubo curvo aplicado ao duto, permitindo a mudança de 

direção do seu eixo nos planos horizontal e vertical, simultaneamente.  

  

19. Curva Horizontal (“Side-Bend”) – Mudança de direção introduzida no tubo para 

permitir o acompanhamento de uma mudança de direção da vala no plano 

horizontal.  
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20. Curvamento Natural – Mudança de direção, feita através do curvamento do 

duto, durante sua instalação na vala, sem que ocorra uma deformação 

permanente no tubo.   

 

21. Curva Vertical (“Over/Sag-Bend”) – Mudança de direção introduzida no tubo 

para permitir o acompanhamento de uma mudança de direção da vala no plano 

vertical. A curva vertical pode ser instalada com a concavidade para cima 

(“sag”) ou para baixo (“over”).   

 

22. Defeito – Qualquer tipo de descontinuidade ou imperfeição que possa 

comprometer a integridade física do duto, de seus componentes ou 

complementos.  

 

23. Defeitos de Fabricação do Tubo (“Pipe Mill Defects”) – Anomalia que ocorre 

durante a fabricação do tubo tal como, por exemplo, uma dupla laminação, 

estilhaços, marcas do rolo e anomalias na solda longitudinal.  

 

24. Defeito na Solda – Anomalia na raiz da solda ou na zona termicamente 

afetada.  

 

25. Desfile (de Tubos) – Distribuição ordenada e seqüencial dos tubos a serem 

soldados (sobre o solo ao longo da vala).    

 

26. Detector de Falhas de Revestimento (“Holiday Detector”) – Instrumento elétrico 

que pela passagem de um eletrodo ao longo de um tubo revestido é capaz de 

registrar uma diferença de potencial elétrico correspondente à falha do 

revestimento.    
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27. Diâmetro Nominal (DN) – Número que expressa uma dimensão diametral 

padronizada para tubos e componentes de tubulação, não correspondendo 

necessariamente aos seus diâmetros interno ou externo.    

 

28. Dique (de Vala) – Parede de contenção construída no interior da vala, 

utilizando sacos com solo granular ou com solo-cimento umedecido e 

compactado, cuja finalidade é conter o reaterro da vala e proporcionar 

sustentação ao duto durante sua instalação.    

 

29. Diretriz – Linha de centro de uma faixa de dutos que indica a direção e 

desenvolvimento desta faixa.    

 

30. Dobra (“Kink”) – Amassamento severo e concentrado na parede do tubo.  

 

31. Duto – Designação genérica de instalação constituída por tubos ligados entre 

si, incluindo os componentes e complementos, destinada ao transporte ou 

transferência de fluidos, entre as fronteiras de unidades operacionais 

geograficamente distintas.  

 

32. Duto de Transporte – Duto considerado de interesse geral para movimentação 

de petróleo e seus derivados ou gás natural.  

 

33. Duto Terrestre – Duto aéreo ou enterrado, cuja faixa de domínio encontra-se 

fora da influência da maré alta. 

  

34. Enrugamento (“Wrinkle”) – Ondulação que pode ocorrer na zona mais 

comprimida do tubo, durante o curvamento a frio.   
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35. Entalhe (“Notch”) – Corte longo e estreito na superfície do tubo, com redução 

na espessura de parede.  

 

36. EPCISTA – Termo usado para designar o agrupamento de responsabilidades 

com a Engenharia, o Planejamento e a Construção. 

 

37. Espessura de Parede de Referência – Espessura real, não reduzida, em torno 

da anomalia.    

 

38. Espessura Nominal – Espessura de parede prevista na especificação ou norma 

dimensional do tubo ou do componente de tubulação. 

 

39. Espessura Nominal de Parede – Espessura de parede definida pela 

especificação de fabricação do tubo.  O tubo pode ser solicitado para esta 

espessura de parede calculada sem adicionar tolerâncias para compensar a 

tolerância de subespessura permitida nas especificações aprovadas. 

 

40. Esvaziamento – Considera se esvaziamento a remoção de água do duto com a 

utilização de ar comprimido ou gás inerte (nitrogênio).  

 

41. Faixa de Domínio (ou Faixa de Servidão) – Área de terreno de largura definida, 

ao longo da diretriz, legalmente destinada a construção, montagem, operação e 

manutenção de duto, compreendida entre as cercas limítrofes das áreas 

industriais de origem/destino.  

  

42. Faixa Reservada – Faixa de terreno, dentro da área de uma unidade de 

processamento, destinada exclusivamente à passagem de dutos e definida 

como tal no plano diretor da unidade.  
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43. Gaiola – Tela de arame, curvada em torno do tubo, com função de armadura 

para o revestimento de concreto do tubo.  

 

44. Gasoduto – Duto destinado ao transporte de fluidos no estado gasoso.   

  

45. GIS (“Geographic Information System”) – Ver Sistema Geográfico de 

Informações.    

 

46. GPS (“Global Positioning System”) – Ver Sistema de Posicionamento Global.    

 

47. Grau de Curvatura – Desvio angular, por unidade de comprimento, do eixo do 

tubo curvado.   

 

48. Hibernação – Ato de manter, temporária ou permanentemente um duto ou 

trecho de duto fora de operação, devidamente condicionado, para eventual 

retorno a operação futuro.    

 

49. “Holiday Detector” – Ver Detector de Falha de Revestimento.  

 

50. Interferência – Para duto em implantação, é qualquer construção, aérea ou 

subterrânea, localizada na passagem do duto. Para duto existente, é qualquer 

obra ou serviço a ser executado sobre a faixa.    

 

51. Interferência Paralela – Trecho de um duto que segue próximo e paralelo à 

faixa de domínio de estrada, rodovia, ferrovia ou rede elétrica. 
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52. Jaqueta de Concreto – Revestimento de concreto aplicado ao duto objetivando 

conferir peso adicional ao duto para estabilização à flutuação e/ou proteção 

mecânica contra ações externas.    

 

53. Junta de Campo – Ligação por solda feita por processo manual, semi-

automático ou automático, fora de fábrica.    

 

54. Junta de Fábrica – Ligação por solda feita por processo manual, semi-

automático ou automático, em fábrica.   

  

55. Junta de Isolamento Elétrico (JI) – Dispositivo de um sistema de proteção 

catódica destinado a isolar eletricamente o trecho de duto enterrado, ou imerso 

em água, de suas estações terminais. Visa limitar o fluxo de corrente elétrica 

somente ao trecho a ser protegido contra a corrosão.  

   

56. Lançador, Recebedor e Lançador-Recebedor (“Scraper-Trap”) – Instalação 

para lançamento, recebimento e lançamento e recebimento de “pig”.  

 

57. Leito de Anodos – Dispositivo de um sistema de proteção catódica destinado a 

sofrer a corrosão em benefício da estrutura que se deseja preservar.  

 

58. Malha de Gasodutos – Sistema composto por gasodutos associados ou não, 

destinados a transferência ou transporte de gás natural, incluindo suas 

instalações.   

  

59. Mossa (“Dent”) – Depressão na superfície de um tubo caracterizada pela 

alteração na sua curvatura, sem contudo apresentar perda de material ou 

redução de espessura de parede.    
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60. Niple (“Nipple”) – Pequeno segmento de tubo utilizado em reparos, fechamento 

de “tie-in”, como peça de transição entre tubos com espessuras diferentes, 

entre outros.   

 

61. Ovalização – Perda da circularidade da seção transversal de um duto, por 

deformação elasto-plástica, pela ação de esforços externos. É expressa 

matematicamente de diferentes formas na normalização internacional. Na 

norma ASME B31.4 é expressa pela redução percentual do diâmetro externo 

em relação ao diâmetro externo 

 

62. PDCA – É um ciclo desenvolvimento de projetos que tem foco na melhoria 

contínua (Ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming), representando Planejamento, 

Desenvolvimento, Controle ou monitorização e Aprimoramento ou melhoria 

contínua. 

 

63. Pendência impeditiva – Pendência impeditiva é aquela pendência ou 

interferência que coloca em risco o operador e/ou os equipamentos. 

 

64. “Pig” - Denominação genérica dos dispositivos que se fazem passar pelo 

interior dos dutos, impulsionados pelo fluido transportado ou eventualmente por 

um sistema tracionador, sendo conforme a finalidade: separador, raspador, 

calibrador, de limpeza interna, de remoção de líquidos, de inspeção de 

corrosão, de inspeção geométrica, de verificação do perfil de pressão e 

temperatura, etc..  

 

65.  “Pig” Instrumentado – Equipamento provido com instrumentos, para passagem 

interna ao duto, com capacidade de adquirir e registrar uma ou mais das 

seguintes informações: amassamentos, ovalizações, acessórios (válvulas, 

drenos, suspiros), descontinuidades na parede do duto, raios de curvatura, 

espessura da parede, cavas, mossas, sulcos, pontos de contato metálico, 

coordenadas, temperatura e pressão.   
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66. Pista – Parte ou a totalidade da faixa de domínio, fora das áreas urbanas, 

destinada aos trabalhos de construção e montagem e manutenção de dutos.  

 

67. Placa Calibradora – Disco metálico, deformável, instalado no corpo do “pig”, 

com a finalidade de verificar a existência de restrições no interior do duto.   

 

68. Ponto de Monitoração de Corrosão – Local do duto onde se encontram os 

cupons e sondas para monitoração da corrosão, normalmente o Ponto de 

Monitoração da Corrosão se encontra em caixas de inspeção localizadas em 

pontos estratégicos da faixa de dutos.    

 

69. Ponto de Teste Hidrostático – Ponto ou trecho do duto, para instalação dos 

equipamentos de injeção de água, pressurização, monitoração e registro da 

pressão de teste.  

 

70. Ponto de Teste de Proteção Catódica (PT) – Ponto composto de bornes 

terminais elétricos interligados ao duto, instalados em caixa metálica, utilizados 

para efetuar medições de tensão elétrica do sistema de proteção catódica do 

duto.   

 

71. Pressão – A menos que seja mencionado de outra maneira, é expressa em 

libras por polegada quadrada acima da pressão atmosférica, isto é, pressão 

manométrica, abreviada como psig.  

 

72. Pressão Máxima de Operação (PMO) – É a pressão mais elevada à qual um 

sistema de tubulação é operado durante um ciclo operacional normal, (às 

vezes chamado como pressão máxima operacional real.)   
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73. Pressão Máxima de Operação Admissível (PMOA) –Maior pressão na qual um 

duto pode ser operado em concordância com a norma adotada para seu 

projeto e construção, em função da pressão de projeto, do teste hidrostático 

realizado, ou definida por verificação da integridade estrutural ou alteração de 

classe de pressão dos acessórios instalados. Esta pressão deve estar 

compreendida entre a PMO e a pressão de projeto.   

 

74. Pressão de Projeto – Pressão adotada para dimensionamento mecânico do 

tubo e demais componentes do duto, de acordo com as normas aplicáveis. É a 

pressão máxima admissível, como determinado pelos procedimentos aplicáveis 

de projeto para os materiais e localizações envolvidos. 

 

75. Pressão Nominal – Pressão interna calculada pela fórmula de “Barlow”, com 

base na espessura nominal, no diâmetro, na tensão mínima de escoamento do 

material do duto e demais fatores de projeto. 

 

76. Pressão de Teste Hidrostático (PTH) – Pressão aplicada no ponto de teste 

conforme estabelecido pelas normas de projeto e construção do duto.    

 

77. Pressão de Surge – Pressão produzida por uma mudança na velocidade do 

escoamento, resultante do desligamento de estação ou unidade de bombeio, 

fechamento de válvula ou qualquer outro bloqueio no escoamento (ver FIGURA 

A-1).  

 

78. Proteção Contra sobrepressão – É fornecida por um dispositivo ou 

equipamento instalado com a finalidade de impedir que a pressão exceda um 

valor predeterminado em um tubo pressurizado, uma tubulação ou um sistema 

de distribuição. Esta proteção pode ser obtida instalando uma unidade de alívio 

de pressão ou uma unidade limitadora de pressão.   
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79. Projeto (de Duto) – Conjunto de informações documentadas que compõe o 

dimensionamento mecânico do duto, objetivando a integridade estrutural e a 

segurança operacional das instalações e garantindo a preservação ambiental.    

 

80. Purga – Completo deslocamento e descarte de gás ou mistura de gases 

contidos em um duto ou trecho.   

 

81. Rastreador de “Pig” – Dispositivo sinalizador que indica a posição do “pig” ao 

longo do duto.  

 

82. Sistema de Posicionamento Global - GPS. Sistema de navegação, que permite 

ao usuário, por meio de recebimento de sinais de satélites artificiais, definir a 

exata localização de um ponto sobre qualquer ponto da superfície da terra ou 

próximo a ela.  

   

83. Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados – SCADA – Sistema 

centralizado, com aquisição de dados em tempo real, para supervisão e 

controle de operações de dutos.  

 

84. Sobrepressão – Pressão que excede a um valor predeterminado.   

  

85.  “Spalling” – Abrasão na superfície do tubo resultando num achatamento 

localizado e, possivelmente, num endurecimento do material naquela região.  

 

86. TAG – Palavra – chave associada a uma informação de um item ou 

equipamento. 
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87. TAM – Termo de Aceitação Mecânica. Documento emitido pela equipe de 

condicionamento que atesta a conclusão desta fase e dá início ao 

comissionamento dos sistemas.  

 

88. Tamanho Nominal do Tubo – NPS. É um designador adimensional do tubo. 

Indica o tamanho padrão do tubo quando seguido pelo número apropriado (por 

exemplo: NPS 1 ½, NPS 12). 

 

89. Tela de Segurança – Tela de material resistente, enterrada ao longo da vala, 

entre o duto e a superfície do terreno, trazendo inscritas palavras de 

advertência quanto à existência do duto e à possibilidade de sinistros.  

 

90. Temperatura Ambiente – É a temperatura do meio circunvizinho, normalmente 

se refere à temperatura do ar do local em que uma estrutura está situada ou 

um dispositivo está em operação. As temperaturas são expressas em graus 

Fahrenheit, ºF, a menos que seja mencionado de outra maneira. 

 

91. Temperatura Máxima de Operação – Temperatura acima da qual um duto não 

pode operar, sob risco de comprometer sua integridade estrutural.   

  

92. Temperatura Mínima de Operação – Temperatura abaixo da qual um duto não 

pode operar, sob risco de comprometer sua integridade estrutural.    

 

93. Temperatura de Projeto – Maior ou menor temperatura que pode ocorrer no 

produto transportado durante um ciclo normal de operação, sendo usada para 

o dimensionamento mecânico do duto.  

  

94. Temperatura de Solo – Temperatura do solo na profundidade em que o tubo se 

encontra.  
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95. Templates – Modelos de documento, sem conteúdo, apenas com a 

apresentação visual e as instruções de conteúdo   

 

96. Tensão Circunferencial (“Hoop Stress”) – Tensão na parede do tubo provocada 

pela pressão interna do fluido, normalmente calculada pela fórmula de 

“Barlow”.  

 

97. Tensão Mínima de Escoamento Especificada (“SMYS”) – Tensão de 

escoamento mínima prescrita pela especificação sob a qual o tubo é fabricado. 

É obtida de ensaios padronizados e representa um valor probabilístico.  

 

98. Tensão Operacional – É a tensão em um tubo ou componente estrutural sob 

condições normais de operação. 

 

99. Tensão de Tangencial SH – É a tensão em um tubo de espessura de parede t 

atuando circunferencialmente em um plano perpendicular ao eixo longitudinal 

do tubo, produzido pela pressão P do fluido em um tubo de diâmetro D e é 

determinado pela fórmula de Barlow. 

 

100. Tensão Tangencial Máxima Admissível – É a tensão tangencial máxima 

permitida por este Código para o projeto de um sistema de tubulação. Depende 

do material usado, a localização do tubo, as condições operacionais e outras 

limitações impostas pelo projetista em conformidade com este Código.  

 

101. Teste de conservação de pressão – É um teste para demonstrar que um tubo 

ou sistema de tubulação não vaza provando que sua pressão se mantém 

durante um período especificado de tempo após a fonte de pressão ter sido 

bloqueada.  
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102. Teste de Estanqueidade – Teste de pressão (positiva ou negativa) para 

comprovação da inexistência de vazamentos num duto ou trecho de duto, ou 

defeitos passantes em juntas soldadas.  

 

103. Teste de Pressão – Designação genérica para um teste que consiste na 

pressurização de um sistema de tubulação, com um fluido apropriado, para 

demonstrar sua resistência mecânica ou sua estanqueidade.    

 

104. Teste de pressão máxima admissível – É a pressão de fluido interna máxima 

permitida por este Código para um teste de pressão baseado no material e 

localização envolvido.   

 

105. Teste Hidrostático – Teste de pressão com água que demonstra que um tubo 

ou um sistema de tubulação possui resistência mecânica compatível com suas 

especificações ou suas condições operacionais.   

 

106. Testemunha – Marcos implantados na lateral da faixa a partir dos quais se 

torna mais fácil a localização de outros marcos topográficos eventualmente 

perdidos.  

   

107. Teste Pneumático para gasodutos – Teste de pressão realizado com gás ou ar; 

 

108. Teste Pneumático para oleodutos - Teste de estanqueidade realizado com ar 

ou gás inerte.    

 

109. “Tie-In” – União, por meio de solda, com ou sem a utilização de niples, de 2 

colunas que possuem restrição a livre movimentação longitudinal.    
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110. Trabalho a Quente – Trabalho que envolve o uso ou a produção de chama, 

calor ou centelha.    

 

111. Traçado – Representação em planta e perfil contendo todas as informações 

relativas à geometria do duto e da faixa.  

 

112. Travessia – Passagem do duto através de rios, lagos, açudes, canais e áreas 

permanentemente ou eventualmente alagadas ou por onde a passagem do 

duto é necessariamente aérea.   

 

113. Trepanação – Técnica de acoplar uma conexão mecânica a um duto em 

operação e produzir em sua parede uma abertura por meio de perfuração, com 

ferramenta apropriada, internamente à conexão acoplada e permitir a ligação 

de um ramal ou de um acessório.  

 

114. Trepanadora (“Hot Tapping Machine”) – Equipamento utilizado para realização 

de trabalho de trepanação em dutos.    

 

115. Trinca – Defeito planar, bidimensional, com separação das superfícies no local 

da fratura.  

 

116. Tubo – É um produto tubular feito como item de produção para venda como tal. 

Cilindros formados a partir de placas no curso de fabricação de equipamentos 

auxiliares não são definidos aqui como tubo. 

 

117. Tubo-Camisa (“Casing”) – Tubo de aço no interior do qual o duto é instalado, 

destinando-se a dar-lhe proteção mecânica nos cruzamentos e, eventualmente, 

possibilitar a substituição do duto sem necessidade de abertura de vala.  

 



 126

118. Tubo expandido a frio – É um tubo sem costura ou solda o qual é moldado e 

então expandido no laminador de tubo enquanto frio, deste modo a 

circunferência é permanentemente incrementada por pelo menos 0,50%. 

 

119. Tubulação – Conduto fechado que se diferencia de duto pelo fato de 

movimentar ou transferir fluido sob pressão dentro dos limites de uma planta 

industrial ou instalação de produção ou armazenamento de petróleo e seus 

derivados.  

 

120. Válvula de bloqueio – É uma válvula instalada para o propósito de parada do 

fluxo de gás em um tubo. 

 

121. Válvula de Ramal – É uma válvula de bloqueio prontamente operável e 

acessível, localizada no ramal à frente do regulador de serviço ou à frente do 

medidor, se não há um regulador, para o propósito de interrupção do 

fornecimento de gás para a linha de combustível do cliente. Esta válvula 

também é conhecida como um interruptor do ramal, uma válvula de ramal ou 

bloqueio do medidor. 

 

122. Válvula de Caixa de Registro – É uma válvula de bloqueio instalada abaixo do 

nível em um ramal ou próximo à linha proprietária, acessível através de uma 

caixa de registro ou tubo de subida e operável por uma chave ou ferramenta 

removível, para o propósito de interrupção do fornecimento de gás para um 

prédio. Esta válvula também é conhecida como registro de rua ou registro de 

interrupção. 

 

123. Válvula de Retenção – É uma válvula projetada para permitir o fluxo em uma 

direção e fechar automaticamente para evitar o fluxo na direção contrária.  
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124. “Y Convergente” – Componente de interligação de 2 dutos a um terceiro e que 

permite a passagem de “pigs” pelo ponto de interseção entre eles.   

 


