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RESUMO

A utilização de uma malha dutoviária como modal de transferência e
transporte de petróleo, seus derivados e gás natural apresenta muitas vantagens.
Porém, há modos de falha associados, como corrosão externa, que podem levar a
danos ambientais, patrimoniais e pessoais catastróficos.
Uma das formas de minimizar e controlar a corrosão externa de dutos é a
utilização de revestimento externo associado à implantação de um sistema de
proteção catódica. Em dutos, a proteção catódica é comumente aplicada através da
injeção de corrente contínua a partir de equipamentos chamados retificadores. Por
muitas vezes, esses equipamentos queimam e ficam inoperantes devido a
descargas atmosféricas, comprometendo a proteção do duto. Visando aumentar a
operacionalidade desses equipamentos, dispositivos foram instalados em campo
para otimizar a inspeção e aumentar a disponibilidade dos retificadores, de forma a
não comprometer a proteção do duto.
O objetivo desse trabalho é avaliar a eficiência e sugerir implementações de
três dispositivos instalados em campo, nomeados como: Indicador Luminoso
Operacional (ILO), Dispositivo de Proteção de Ponte Retificadora (DPPR) e
Dispositivo Dispersor. O ILO consiste em luzes indicadoras que permitem avaliar se
o retificador está operando. O DPPR consiste na utilização de pontes retificadoras
extras para manter o retificador operacional por mais tempo em caso de incidência
de descarga atmosférica. Por fim, o dispositivo dispersor consiste em dispositivos
ligados em série ao retificador e ao duto ou leito de anodo para dissipar a descarga
atmosférica para o solo e evitar que a mesma atinja o retificador.
Os resultados dos dispositivos instalados em campo foram satisfatórios ao
reduzir os custos contratuais de inspeção, reduzir a queima dos retificadores e
principalmente aumentar o índice de disponibilidade operacional do retificador,
garantindo a proteção do duto.

ABSTRACT

The use of a pipeline network as modal transfer and transport of oil, refined
products and natural gas has many advantages. However, there are failure modes
associated, as external corrosion, which can lead to environmental damage, property
and catastrophic personal.
One way to minimize and control the external corrosion of pipelines is to use
external coating associated with cathodic protection system. In pipeline, the cathodic
protection is commonly applied by injecting direct current (DC) from equipment
named rectifier. Many times, these devices burn and become inoperative due to
lightning, compromising the pipeline`s protection. To increase the equipment
operability, some devices have been installed in order to optimize inspection and
increase the availability of rectifiers, ensuring the protection of the pipeline. The
objective of this study is to evaluate the efficiency and suggest implementations of
three devices installed in equipment in use, named as: Operational Indicator Light
(OIL), Rectifier Bridge Protection Device (RBPD) and Dispersing Device. The OIL
consists in lights that indicate if the rectifier is working. The RBPD consists in extra
rectifier bridges, to keep the rectifier working in case of incidence of lightning. Finally,
the Dispersing Device consists of devices connected in series between rectifier and
pipeline or anode bed, to dissipate the lightning strike into the soil and prevent it to
reache the rectifier.
The devices installed in rectifiers in use have been satisfactory, since they
reduce costs of inspection, decrease the burning of rectifiers and, especially,
increase the operational availability of the rectifier, ensuring the protection of the
pipeline.
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CAPÍTULO I
1. Introdução

1.1.

Objetivo

Atualmente a malha dutoviária brasileira conta com aproximadamente 15.000
Km de extensão, entre oleodutos e gasodutos, sendo grande parte concentrada
entre as regiões urbanizadas e os centros produtores de gás e petróleo,
principalmente na região sudeste (Figura 1.1).
O modal dutoviário apresenta várias vantagens como: alta confiabilidade
(operação contínua), alta economia no transporte, baixo consumo de energia e baixo
impacto ambiental em condições normais de operação (Rennó & Lemgruber, 2009).
Porém, o rompimento de um duto pode causar danos ambientais, patrimoniais e
pessoais catastróficos. Por isso, atividades como de inspeção e manutenção são
vitais para o controle da integridade do duto.
Dentre as atividades de inspeção está o combate à corrosão ocasionada por
fontes diversas, sejam elas internas ou externas.
O objetivo desse trabalho é melhorar a confiabilidade da técnica de proteção
catódica por corrente impressa, garantindo o funcionamento dos retificadores e
otimizando os custos envolvidos.

14

Figura 1.1 – Mapa da malha dutoviária brasileira
Fonte: www.transpetro.com.br

15

1.2.

Motivação

Para proteção da corrosão externa dos dutos, utiliza-se um sistema integrado
de proteção catódica (SPC) que funciona, predominantemente, por meio de fontes
elétricas de corrente contínua, conhecidas como retificadores. Esses equipamentos,
na ordem de 350 unidades pelo Brasil, geralmente se localizam em áreas remotas e
de difícil acesso, dificultando o acompanhamento do seu desempenho, a
transmissão de dados quando há monitoração remota e, consequentemente, a
garantia da proteção do duto (Gervásio, Filho & Fonseca, 2013).
Outra informação importante com relação à operacionalidade de um
retificador é a alta sensibilidade a descargas atmosféricas, ou seja, por estarem
ligados a dutos e leitos de anodo que funcionam, eventualmente, como para-raios,
há surtos de tensão que acabam queimando o equipamento, podendo levar a uma
situação de não proteção do duto.
A queima dos retificadores acontece com frequência, principalmente nas
regiões com alto índice ceráunico (IC). O Brasil, por ter um vasto território e estar
geograficamente próximo a linha do Equador, é um dos países de maior ocorrência
de relâmpagos do mundo (Figura 1.2), com quase 60 milhões de relâmpagos
nuvem-solo atingindo o solo brasileiro anualmente, sendo as regiões Sul e Sudeste
com os maiores IC (Grupo de Eletricidade Atmosférica – ELAT, 2014).

16

Unidade: densidade de descargas atmosféricas (descargas/Km2/ano)
Figura 1.2 – Mapa isoceráunico do Brasil com dados de 1998 a 2009
Fonte: Portal ELAT – INPE

As principais consequências da queima de um retificador são (Gervásio, Filho,
Fonseca & Filho, 2014):

1) Ausência temporária de proteção catódica, desprotegendo parcialmente o
duto;
2) Necessidade de deslocamento de equipe de manutenção ao local de
instalação do retificador.

Essas consequências podem ser traduzidas em custos não mensuráveis
(duto desprotegido e garantia da integridade) e custos mensuráveis (contrato de
manutenção, além da necessidade de inspeção periódica).
Portanto, uma vez instalados os sistemas de proteção catódica, um dos
desafios das empresas e dos especialistas da área é reduzir os custos, sem deixar
de garantir a confiabilidade e a eficiência do sistema.
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1.3.

Estrutura da Dissertação

A dissertação está estruturada em quatro capítulos principais, além da
introdução, anexos e de um capítulo dedicado às referências bibliográficas e fontes
consultadas, conforme descriminado a seguir:

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: Nesse capítulo são abordados os assuntos
importantes para a compreensão do trabalho como integridade de dutos, corrosão,
proteção catódica e descargas atmosféricas.

Capítulo 3 – Materiais e Métodos: Descrição sobre boas práticas que vêm
sendo adotadas como forma de otimização de custos na área de proteção catódica e
garantia da operacionalidade dos equipamentos-chave no combate à corrosão
externa de dutos.

Capítulo 4 – Resultados e Discussão: São apresentados e discutidos os
resultados de campo obtidos com a implantação das boas práticas propostas.

Capítulo 5 – Conclusão e Sugestões para Trabalhos Futuros: Conclusão
sobre o trabalho desenvolvido e proposta de trabalhos futuros na área de proteção
catódica.

Capítulo 6 – Referências: São listadas as bibliografias consultadas, bem como
outras fontes de consulta utilizadas na elaboração dessa dissertação.
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CAPÍTULO II
2. Revisão Bibliográfica

Para melhor entendimento deste trabalho, neste capítulo serão abordados
conceitos sobre integridade de dutos e seus modos de falha, dando ênfase à
corrosão externa, inclusive a provocada por descarga atmosférica. Será descrito
também, de forma sucinta, a principal técnica de combate a esse tipo de falha –
Proteção Catódica.

2.1.

Integridade de Dutos

Duto pode ser definido como um conduto fechado destinado ao transporte ou
transferência de petróleo, seus derivados ou gás natural (ANP, 2002).
A necessidade de transportar produtos combustíveis líquidos ou gasosos
entre dois pontos (desde as áreas de produção de petróleo e gás até as unidades de
refino e processamento, e destas para os pontos finais de consumo) gera a
necessidade de implantação de um projeto de dutos. Para determinados volumes e
distâncias, o transporte de produtos combustíveis por dutos, quando comparado
com outros modais de transporte, geralmente se apresenta como alternativa mais
vantajosa, confiável e segura (Rennó & Lemgruber, 2009).
Os dutos terrestres atravessam quilômetros de distâncias, cruzam regiões
ambientais bem diversas e, muitas vezes, passam próximos a comunidades. Sendo
assim, o rompimento de um duto pode provocar um grande impacto ao meio
ambiente e ocasionar a perda de vidas humanas. Nesse contexto, o gerenciamento
da integridade do duto torna-se uma ferramenta importante para manter sua
operação segura e confiável sob o ponto de vista ambiental, humana e de qualidade.
Esse gerenciamento se propõe a atuar na investigação e mitigação dos agentes
causadores de falha, objetivando diminuir a potencialidade da perda ou mesmo
evitar que ela ocorra (Basilio, 2009).

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica
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Os modos de falha são vários e podem ser agrupados conforme a seguir
(ASME B31.8S, 2010):
(a) Dependente do tempo
(1) Corrosão externa;
(2) Corrosão interna;
(3) Corrosão sob tensão;
(b) Estrutural
(1) Defeitos relativos à fabricação (costura defeituosa, tubos com
defeito);
(2) Defeitos de soldagem;
(3) Equipamentos (ausência de anel de vedação O-ring, falta de selos
em bombas);
(c) Independente do tempo
(1) Danos provocados por ação de terceiros;
(2) Forças da natureza.

Conhecer esses modos de falhas, investigar, monitorar e mitigar são ações do
plano de gerenciamento de integridade de dutos e imprescindíveis para operar o
duto com alguma confiabilidade.

2.2.

Corrosão Externa e Proteção Catódica

Corrosão é conceituada universalmente como a deterioração de um material
metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a
esforços mecânicos, como, por exemplo, a fadiga (Gentil, 2011). Há também a
deterioração de materiais não metálicos como concreto, polímeros, entre outros, em
que alguns autores consideram como corrosão por ação química.
A corrosão de materiais metálicos é identificada como o processo inverso da
metalurgia (Serra, 2006), pois esta transforma, com aplicação de energia, o minério
em ligas prontas para o uso em engenharia, enquanto a corrosão transforma esses
metais e ligas metálicas em óxidos ou hidróxidos (Figura 2.1). Esse tipo de analogia
pode ser aplicada em alguns casos como, por exemplo, quando há corrosão
uniforme do aço-carbono.

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica
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Figura 2.1 – Ciclo esquemático do metal e sua corrosão
Fonte: Serra, 2006

Existem dois mecanismos primários de corrosão, a saber: Química, onde há
reações químicas diretas entre o material metálico, ou não metálico, e o meio
corrosivo, sem a transferência de elétrons e consequentemente sem a geração de
corrente elétrica; Eletroquímica, que ocorre em materiais metálicos e envolve
transferência de elétrons através do eletrólito que pode estar solubilizado em água
ou fundido (Gentil, 2011).
Os dutos, objeto desse trabalho, estão sujeitos à corrosão eletroquímica e por
esse motivo, somente esse mecanismo corrosivo será abordado.

2.2.1. Corrosão Eletroquímica

Trata-se da corrosão mais frequente na indústria e se caracteriza
basicamente por ocorrer somente na presença de um eletrólito (Dutra & Nunes,
2011), onde ocorre a formação de uma pilha ou célula de corrosão, com circulação
de elétrons na superfície metálica.
Essa circulação de elétrons resulta em uma reação de oxirredução (ou redox),
onde há uma reação de oxidação ocorrida na área conhecida como anódica, na qual

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica
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são liberados os elétrons (Figura 2.2). No caso de metais e ligas que apresentam
tendência à oxidação, a reação que ocorre na região provoca a dissolução do metal.

Reação genérica de oxidação ou anódica:
M → Mn+ + neonde: “M” é o metal e “n” é o número de elétrons envolvidos nessa reação.

Os elétrons gerados na reação anódica participam das reações de redução
(ou catódicas) que ocorrem nas regiões catódicas. A seguir são descritos alguns
exemplos de reações de redução ou catódica:
H2O + ½ O2 + 2e- → 2OH- (meio neutro e aerado)
2H2O + 2e- → 2OH- + H2 (meio neutro não aerado)
2H+ + ½ O2 + 2e- → H2 (meio ácido aerado)
2H+ + 2e- → H2 (meio ácido não aerado)

Figura 2.2 – Desenho esquemático da reação anódica
Fonte: Nunes & Dutra, 2011

A corrosão eletroquímica pode apresentar diferentes morfologias, de acordo
com as condições em que se processa, com a natureza do meio corrosivo e com o
material. É de suma importância conhecer o tipo de corrosão para que se possa
estudar o mecanismo do processo corrosivo e assim agir de modo a eliminá-lo ou
reduzí-lo. Sendo assim, pode-se classificar a corrosão segundo (Gentil, 2011):
Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica
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a morfologia → uniforme, por placas, alveolar, puntiforme (ou pite),
intergranular, intragranular (ou transgranular), filiforme, por esfoliação, grafítica,
dezincificação, em torno do cordão de solda, empolamento pelo hidrogênio;
as causas ou mecanismos → por aeração diferencial, corrente de fuga,
galvânica, associada a solicitações mecânicas, em torno do cordão de solda,
seletiva (grafítica ou dezincificação), empolamento ou fragilização pelo hidrogênio;
os fatores mecânicos → sob tensão, sob fadiga, por atrito, associada à
erosão;
o meio corrosivo → atmosférica, pelo solo, induzida por microrganismos,
pela água marinha, por sais difundidos;

2.2.2. Corrosão Externa em Dutos

Em uma pilha de corrosão, o solo é considerado o eletrólito e, genericamente,
é o meio associado aos processos corrosivos observados em estruturas enterradas
como tubulações, estacas metálicas, cabos de transmissão de energia, tanques
enterrados e etc. A intensidade da corrosão pelo solo depende do teor de umidade,
da composição química e do pH do próprio solo. Na prática, utiliza-se comumente o
valor da resistividade elétrica do solo como índice de sua agressividade (Dutra &
Nunes, 2011).
A agressividade do solo aos metais engloba dois tipos: a agressividade
específica e agressividade relativa (Serra, 2006).
A agressividade específica se relaciona com as propriedades físico-químicas
e biológicas do solo. Por exemplo, um solo de resistividade elétrica alta possui
menos umidade e menos sais minerais dissolvidos e, portanto, é um solo menos
agressivo. Já um solo permeável permite maior aeração da estrutura, e
consequentemente, maiores taxas de corrosão.
A agressividade relativa se apresenta dependente de fatores externos
capazes de modificar o processo corrosivo como, por exemplo, a presença de
corrente de fuga e a formação de pilhas de longo alcance.
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2.2.2.1.

Corrosão Eletrolítica

Designa-se corrosão eletrolítica, ou Corrente de Fuga, os processos
corrosivos de natureza eletroquímica, ocasionados em estruturas metálicas
enterradas ou submersas, como resultado de um fluxo indesejável de corrente
contínua dispersa no eletrólito (Dutra & Nunes, 2011). Essa corrente contínua é
normalmente proveniente de meios de transportes que utilizam redes eletrificadas
tais como trem e metrô (Figura 2.3), e são conhecidas como corrente de fuga ou de
interferência (Castinheiras & Baptista, 2009).
O ponto onde a corrente deixa a tubulação funciona como o anodo e,
portanto, é onde ocorre o processo corrosivo severo.

Figura 2.3 – Interferência resultante de sistema eletrificado
Fonte: Nunes & Dutra, 2011

A identificação e combate às correntes de fuga ou interferências são de difícil
implantação, pois, em geral, aparecem em regiões urbanas onde vários dutos estão
enterrados. Entre as técnicas utilizadas para mitigar esse tipo de processo corrosivo
pode-se citar (Castinheiras & Baptista, 2009):

- drenagem da corrente de fuga para o solo por meio de aterramento;
- drenagem de corrente unidirecional por meio de diodo (Figura 2.4);
- blindagem elétrica;
- injeção de corrente na área anódica por intermédio de um retificador.

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica

24

Figura 2.4 – Drenagem unidirecional por meio de diodo
Fonte: Nunes & Dutra, 2011

2.2.2.2.

Corrosão por pilhas de longo alcance

Esse mecanismo de corrosão pode ser entendido imaginando-se um duto
sem nenhum tratamento quanto à corrosão e que atravessa regiões de solos com
características diferentes, como, por exemplo, terrenos alagados, rios, lagos, etc.
Devido ao contato aço/solo, surge, naturalmente, um potencial eletroquímico
(denominado potencial natural tubo-solo) entre o duto de aço e o solo. Logo, devido
à heterogeneidade do solo e do próprio aço do duto, o potencial natural tubo-solo é
diferente ao longo da extensão enterrada do duto, criando-se então pilhas de longo
alcance (Figura 2.5).
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Figura 2.5 – Corrosão por pilha de longo alcance em duto sem tratamento anticorrosivo
Fonte: Castinheiras & Baptista, 2009

Nas pilhas de longo alcance, circula uma corrente elétrica (Ic) através do solo,
saindo da região 2 (menor potencial de redução) e entrando na região 1 (maior
potencial de redução). Tal corrente retorna à sua origem (região 2) através da
parede metálica do duto. Como consequência, ocorre uma corrosão eletroquímica
na região 2 (anódica), com preservação da região 1 (catódica).

Como técnicas anticorrosivas para a prevenção dos mecanismos de corrosão
referentes às agressividades específica e relativa, a indústria utiliza revestimento
protetor no duto associado à proteção catódica.

2.2.3. Proteção Catódica

Ainda que o duto possua revestimento, continuará ocorrendo corrosão
eletroquímica no mesmo, caso haja falhas no revestimento, uma vez que existirão
áreas anódicas e catódicas. Sendo assim, utiliza-se, de forma complementar ao
revestimento, a técnica de proteção catódica.
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O princípio básico de funcionamento da proteção catódica consiste na
aplicação de uma corrente elétrica contínua (CC) na superfície metálica da estrutura
a proteger, em uma intensidade suficiente para reduzir seu potencial eletroquímico
(Castinheiras & Baptista, 2009).

A proteção catódica se divide em dois tipos de sistemas: o sistema por
corrente galvânica e o sistema por corrente impressa.

O sistema por corrente galvânica consiste em utilizar um anodo (ou um leito
de anodos) ligado eletricamente ao duto (Figura 2.6). A corrente elétrica para a
proteção é gerada pela força eletromotriz (f.e.m.) entre o metal a proteger e o metal
escolhido para ser o anodo, como resultado de seus distintos potenciais
eletroquímicos. Esses anodos geralmente são fabricados em ligas de Zn, Mg ou Al
por apresentarem potencial eletroquímico mais catódico (mais negativo) em relação
ao aço carbono (material comumente utilizado nas estruturas a serem protegidas).
Com isso, correntes elétricas saem do anodo, por exemplo de zinco, se
difundem pelo solo e entram nas falhas do revestimento do duto. Em seguida,
retornam à sua origem (anodo de zinco, por exemplo), via parede metálica do duto e
por fim, pelo fio elétrico de interligação. Dessa forma, as áreas do duto que
inicialmente eram anódicas, passam a ser catódicas, preservando o duto nas falhas
do revestimento.
A corrente necessária a ser aplicada em um duto terrestre ou submarino para
que haja combate às correntes de corrosão, pode ser estimada por:

Ip = S x Dc x (1 - E)

Onde: Ip é a corrente necessária à proteção catódica do duto, em [A]; S é a área da
superfície externa do duto, em [m2]; Dc é a densidade de corrente de proteção
catódica, em [A/m2]; e E é a eficiência do revestimento existente na estrutura a
proteger, em [%].
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Figura 2.6 – Sistema de Proteção Catódica por Corrente Galvânica
Fonte: Dutra & Nunes, 2011

Deve-se garantir que o duto está protegido catodicamente em toda sua
plenitude. Para isso, podem-se adotar vários critérios de proteção catódica
estabelecidos em normas.
A ABNT NBR ISO 15589-1, uma das normas mais aplicadas na prática, indica
que o sistema de proteção catódica deve ser capaz de polarizar todas as partes do
duto a um potencial mais negativo que -850 mV, referente ao eletrodo de Cu/CuSO4
saturado (ESC), porém, não deve ser mais negativo que -1200 mV, referente ao
ESC, para evitar o descolamento do revestimento ou a fragilização do aço pelo
hidrogênio. Esse critério, conhecido como Potencial Negativo Mínimo ou potencial
mínimo de proteção, é dependente do eletrodo de referência utilizado (Calomelano,
Cu/CuSO4, Ag/AgCl) e é o mais indicado e universalmente aceito (Dutra & Nunes,
2011).
Porém, há outros critérios como o do Potencial de Polarização que é utilizado
quando as estruturas estão enterradas em solos com alta resistividade (ρ), onde um
potencial de proteção mais positivo que -850 mV, referente ao ESC, pode ser
considerado, conforme a seguir:
-750 mV para 100 < ρ < 1000
-650 mV para ρ ≥ 1000
Onde: ρ é a resistividade do solo, expressa em ohm.metro.
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A ABNT NBR ISO 15589-1 também referencia que para estruturas enterradas
em solos anaeróbicos ou com presença de bactérias redutoras de sulfato (BRS) e/ou
outra bactéria que tenha efeitos deletérios para o aço do duto, potenciais mais
negativos que -950 mV, referente ao ESC, devem ser usados no controle da
corrosão externa.
Como alternativa aos critérios mencionados acima, pode-se adotar o critério
do Teste de Decaimento, mostrado na Figura 2.7, que consiste em assegurar um
decaimento mínimo de 100 mV no potencial estrutura/meio em um determinado
período de despolarização (Dutra & Nunes, 2011).

Figura 2.7 – Critério do Teste de Decaimento
Fonte: Autora, adaptada da ISO NBR 15589-1, 2011

O sistema de proteção galvânica possui algumas limitações, tais como: (a)
deve ser aplicado a meios com baixa resistividade elétrica, em decorrência da
corrente ser oriunda da diferença de potencial,; (b) não é indicado para estruturas
que possam sofrer corrente de interferência; (c) há necessidade de reposição dos
anodos após o seu consumo (Dutra & Nunes, 2011).
Visando minimizar essas limitações e desvantagens, pode ser aplicado o
sistema por corrente impressa que possui a vantagem de se utilizar uma fonte
geradora externa que permite a aplicação da corrente necessária à proteção,
independente da resistividade do eletrólito.
Esse sistema consiste na instalação de uma fonte externa de tensão de
corrente contínua entre a estrutura e o leito de anodos, conforme exemplificado para
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o caso de um duto enterrado na Figura 2.8. As fontes de tensão de corrente
contínua podem ser baterias, retificadores CA/CC, termo geradores, painéis solares
ou outros dispositivos que forneçam uma tensão de saída CC com valores,
normalmente, iguais ou superiores a 10 V (Castinheiras & Baptista, 2009). Na
prática, os equipamentos mais aplicados são os retificadores que transforma a
corrente alternada em contínua.
A desvantagem desse tipo de sistema é de estar mais sujeito a interrupções
no seu funcionamento, demandando inspeções e manutenções periódicas nas
fontes geradoras.

Figura 2.8 – Sistema de Proteção Catódica por Corrente Impressa
Fonte: adaptado de Dutra & Nunes, 2011

2.2.3.1.

Retificadores

Os retificadores são equipamentos fundamentais em um sistema por corrente
impressa. Eles são constituídos de um transformador, com saída variável, que
alimenta uma coluna retificadora (Dutra & Nunes, 2011). São alimentados por
corrente alternada e retificam essa corrente em contínua através das chamadas
pontes retificadoras, cujo pólo positivo está conectado ao anodo (Figuras 2.9 e 2.10).
A corrente contínua e tensão máxima que o retificador é capaz de fornecer são
especificadas de acordo com o projeto de proteção catódica e dependem da
estrutura a proteger.
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Figura 2.9 – Esquema de uma ponte retificadora
Fonte: Telredes Cursos, 2014

Figura 2.10 – Esquema simplificado de interligação do retificador com o duto e leito de
anodos

A operacionalidade de retificador é um dos principais índices de
controle de eficiência do SPC. É conhecido como Índice de Disponibilidade
Operacional (IDO) e é calculado considerando-se as horas de operação efetiva (lida
no horímetro) e o tempo decorrido entre as inspeções:

IDO (%) = horas de operação x 100
tempo decorrido (h)
A norma Petrobras N-2298 recomenda uma disponibilidade operacional mensal de,
no mínimo, 80% como garantia de proteção do duto.
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2.3.

Descargas Atmosféricas

A descarga atmosférica, também conhecida como raio, consiste numa intensa
descarga elétrica que ocorre na atmosfera. Trata-se de um fenômeno decorrente do
fluxo de uma corrente elétrica impulsiva de alta intensidade e curta duração, cujo
percurso parte das nuvens e, em alguns casos, atinge a superfície da Terra (Figura
2.11).

Figura 2.11 – Representação esquemática do percurso de uma descarga atmosférica
Fonte: Visacro Filho, 2005

Complexos mecanismos de eletrificação de nuvens são resultantes de
processos macro e microfísicos, simultaneamente. O movimento das correntes de ar
ascendentes e descendentes na atmosfera e a interação entre as partículas em
suspensão e em precipitação nas nuvens causam a separação de cargas elétricas
no interior das nuvens. Este efeito provoca a transferência de um excesso de cargas
positivas para a parte superior das nuvens, deixando em sua base uma carga líquida
negativa. Com isso, cargas positivas são induzidas na superfície do solo e então é
estabelecida uma diferença de potencial de grande magnitude, associada a um
campo elétrico intenso, podendo levar a uma descarga elétrica (Azevedo, 2013).
A corrente associada a esse fenômeno ocorre em um tempo reduzido, da
ordem de microssegundos, para se atingir o valor máximo (valor de pico ou valor de
crista). A amplitude dessa corrente pode chegar a dezenas de quiloampères, sendo
que, em média, varia entre 30 kA a 50 kA. Uma vez que ocorre a descarga
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atmosférica, a corrente atinge o valor de pico e decai mais lentamente, se anulando
após alguns décimos de segundo. O tempo médio de duração de uma descarga é
cerca de 0,3 s (Azevedo, 2013).
O fluxo de corrente pelo percurso da descarga (canal ionizado), gera um
aquecimento intenso deste, atingindo-se temperaturas superiores a 3000 ºC. Tal
aquecimento resulta num efeito luminoso de grande intensidade, o relâmpago,
levando a uma expansão muito rápida do ar ao redor do canal, promovendo a
propagação de ondas sonoras, o trovão (Visacro Filho, 2005).
A frequência de ocorrência do fenômeno de descarga atmosférica em uma
determinada localidade é um dado essencial para definir a necessidade ou não, e o
grau de proteção de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O
parâmetro que quantifica essa frequência é a densidade de descargas atmosféricas
para a terra, dado por “descargas/ km2/ ano”, ou seja, o número de raios para a terra
por quilômetros quadrados por ano (Azevedo, 2013). Alguns dos fatores que
influenciam nesse parâmetro são o relevo do local, a distribuição de chuvas na
região e a latitude. As áreas com alto índice de precipitação, bem como as regiões
montanhosas e altas em relação às regiões baixas adjacentes, tendem a apresentar
índices mais elevados de incidência de descargas atmosféricas (Visacro Filho,
2005).
O fluxo de cargas elétricas proveniente dos raios gera um surto de tensão que
pode surgir de forma direta, quando atinge diretamente um circuito elétrico, ou de
forma indireta, quando parte da energia do raio é transferida para as instalações ou
rede elétrica e gera sobretensões por meio de acoplamentos elétricos.
Os retificadores mencionados anteriormente são afetados por esses surtos de
tensão que o atingem através da fonte elétrica do equipamento, do leito de anodo ou
da estrutura a ser protegida, no caso o duto (Gervásio, Filho, Fonseca, & Filho,
2014).
Tem se buscado desenvolver técnicas e dispositivos capazes de preservar
circuitos elétricos e equipamentos dos surtos de tensão provocados por descargas
atmosféricas. Sant’anna (Sant'anna, 2015), por exemplo, desenvolveu um dispositivo
eletrônico preditivo capaz de detectar a presença de uma descarga atmosférica a
uma determinada distância, alarmando e, automaticamente, desligando o circuito
elétrico e equipamentos conectados a ele, rearmando-os tão logo passe o risco.
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Lewke e Olsen (Lewke & Olsen, 2014) estudaram como proteger todo o
circuito elétrico de uma turbina eólica, desenvolvendo para isso um processo de
captação e condução do raio através de um aterramento por um cabo de alta
voltagem isolado.
Requena

(Requena, 2013) foi um pouco mais no cerne da questão

e

elaborou um sistema dissipativo capaz de bloquear a queda de raios na área
protegida em função da redução contínua de potencial, diferença de voltagem entre
terra e a nuvem carregada, para um potencial bem abaixo do potencial de descarga.

2.4.

Sistema de dutos – Inspeções e Monitorações

A atividade de Inspeção e Monitoração do Sistema de Proteção Catódica
(SPC) de dutos terrestres é orientada pela norma ABNT NBR ISO 15589-1. Essa
norma especifica os requisitos e recomendações para projeto, instalação, operação,
inspeção e manutenção de SPC.
Considerando um sistema já estabelecido e ajustado, a norma estabelece o
intervalo com que os equipamentos de um SPC devem ser inspecionados (Tabela
2.1) de forma a confirmar o atendimento aos critérios de proteção e detectar
deficiências de qualquer natureza. Portanto, a mitigação de processos corrosivos
será consequência da capacidade de controlar e ajustar periodicamente o sistema,
garantindo os critérios de aceitabilidade da norma (potenciais de proteção).
A periodicidade de inspeção é estabelecida considerando alguns fatores
(ABNT NBR ISO 15589-1, 2011):
1) Tipo de proteção;
2) Natureza corrosiva do solo;
3) Susceptibilidade do duto a danos mecânicos;
4) Correntes de interferência AC ou DC;
5) Susceptibilidade das instalações de proteção catódica e revestimento a
danos por ações mecânicas ou raios (descargas atmosféricas);
6) Qualidade do revestimento;
7) Questões ambientais e de segurança;
8) Idade e histórico do duto.
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Para as fontes de corrente impressa (retificadores) especificamente, a
frequência de inspeção é de um a três meses, dependendo das condições
operacionais do equipamento, tais como descargas atmosféricas, correntes de
interferência, atividades de construção (ABNT NBR ISO 15589-1, 2011).

Tabela 2.1 – Frequência de inspeção segundo a ABNT NBR ISO 15589-1
Item

Fonte de corrente
impressa

Drenagem de correntes
Conexões com outras
estruturas enterradas
Dispositivos de ligação
elétrica e sistemas de
aterramento
Dispositivos de segurança
e proteção

Ação

Frequência

Verificar se a operação e
as condições do
retificador estão
satisfatórias e registrar a
tensão e a corrente de
saída
Medir o potencial e a
corrente do ponto de
drenagem

De um a três meses,
dependendo das
condições operacionais,
tais como raios, correntes
de interferência,
atividades de construção.
No mínimo uma vez por
mês

Medir o fluxo de corrente

No mínimo uma vez por
ano

Medir a continuidade
elétrica

No mínimo uma vez por
ano

Medir ajustes e função

No mínimo uma vez por
ano

Medir potenciais “OFF”
instantâneos

Anualmentea

Pontos de teste

Medições menos frequentes podem ser consideradas com base nos resultados de inspeções
específicas e na estabilidade do sistema com referência à ausência de interferência de correntes de
fuga, raios, condições de solo variáveis, etc.
Para sistemas estáveis, o potencial “ON” instantâneo nos pontos de teste selecionados deve ser
medido no mínimo uma vez por ano.
a

Para sistemas estáveis, o potencial “OFF” instantâneo deve ser medido em todos os pontos de

teste a cada 3 anos

A norma Petrobras N-2298 (Anexo A), que também estabelece uma rotina de
inspeção para os equipamentos de um SPC (Tabela 2.2), a frequência de verificação
dos retificadores é mais rigorosa, devendo ser realizadas mensalmente, a menos
que o equipamento possua monitoração remota.
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Tabela 2.2 – Frequência de inspeção segunda a PETROBRAS N-2298
Item

Ação

Frequência

Fonte de corrente
impressa (retificadores) e
drenagens de correntes

- Verificar se a operação e
as condições do
retificador estão
satisfatórias e registrar a
tensão e a corrente de
saída
- Medir o potencial e a
corrente do ponto de
drenagem

No mínimo uma vez por
mês (NOTA 1)

Medir o fluxo de corrente

No mínimo uma vez por
ano

Medir a continuidade
elétrica

No mínimo uma vez por
ano

Medir ajustes e função

No mínimo uma vez por
ano

Medir potenciais “OFF”
instantâneos

Uma vez por ano (NOTAS
2 e 3)

Conexões com outras
estruturas enterradas
Dispositivos de ligação
elétrica e sistemas de
aterramento
(desacopladores)
Dispositivos de segurança
e proteção de juntas
isolantes
Pontos de teste

NOTA 1 Se as fontes de corrente impressa (retificadores) e drenagens de correntes possuírem
monitoração remota a periodicidade deve ser no máximo 3 meses.
NOTA 2 Para sistemas estáveis, o potencial “OFF” instantâneo deve ser medido em todos os pontos
de teste a cada 3 anos, desde que se faça o potencial “ON” anualmente.
NOTA 3 Para sistemas instáveis, deve-se medir o potencial “OFF” nos cupons. Quando não houver
cupom, deve ser medido o potencial “ON”.

A monitoração remota é prevista na norma ISO 15589-1 e indicada como uma
tentativa de melhorar a confiabilidade do sistema. Entende-se que um sistema
remoto trará rapidez na informação de falha do retificador ao emitir alarmes
indicativos de falhas, diminuindo tempo de resposta para manutenção e
aumentando, consequentemente, o índice de disponibilidade operacional (IDO) do
retificador. Além disso, poderiam ser revistas as periodicidades de inspeção de
campo, reduzindo os gastos com homem-hora (HH) necessário nos contratos de
manutenção e inspeção.
A solução de instalar a monitoração remota (Figura 2.12) com o objetivo de
reduzir gastos e aumentar o tempo de funcionamento do retificador, implica a
instalação de Dispositivos de Monitoramento Remoto (DMR), que monitora as
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características de um retificador (tensão de entrada e saída, abertura da porta,
horímetros,etc), e um sistema de transmissão de informações (modem, GPRS, etc).

Figura 2.12 – Modelo-exemplo de um sistema de Monitoração Remota

Porém, tem-se verificado na prática que a instalação de sistemas de
monitoração remota não tem promovido a confiabilidade necessária a ponto de
alterar as rotinas de inspeção. Os obstáculos encontrados se devem a fatores como:

Transmissão de dados;
Gastos com manutenção dos aparelhos.

Os retificadores geralmente estão instalados em áreas rurais que nem sempre
possuem rede de telefonia celular, que é o principal meio de transmissão de dados.
Quando isso acontece, deve-se lançar mão de meios de sistema de rádio ou satélite,
o que onera muito a monitoração (Gervásio, Filho & Fonseca, 2013).
Tem-se observado também que, na prática, as intervenções de manutenção
no sistema remoto são mais frequentes do que no próprio retificador. Logo, pode-se
concluir que, na prática, a instalação de um subsistema mais frágil (monitoração
remota) em um sistema robusto (retificadores) solicita mais serviços de manutenção
e, portanto, pode-se tornar mais onerosa, não compensando a suposta redução da
rotina de inspeção.
Então, como otimizar os custos provenientes de contrato de manutenção sem
perder a confiabilidade do sistema?
Sabendo que boa parte dos custos de um contrato de manutenção de
proteção catódica se refere à inspeção para verificação da operacionalidade do
retificador e não somente na manutenção propriamente dita (o custo contratual para
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inspeçionar os retificadores, sem considerar a manutenção, é em torno de 30% do
valor total do contrato), buscou-se alternativas para otimizar os gastos nesse âmbito.
Ao buscar outras rotinas de inspeção mais abrangentes nos sistemas de
dutos, verificou-se que é prevista uma inspeção periódica na faixa de dutos. Essa
inspeção, orientada pela norma Petrobras N-2775 (Anexo B), visa identificar, ao
longo de toda a extensão da faixa, acessos e áreas adjacentes, a existência de
irregularidades ou não conformidades que possam alterar as condições físicas da
faixa de dutos, causar esforços mecânicos anormais nos dutos, colocar em risco as
instalações existentes e danos ao meio ambiente.
Na prática, esta inspeção consiste em uma verificação visual feita por um
inspetor de faixa, caminhando ao longo de toda a faixa do duto. Ao considerar as
periodicidades previstas neste tipo de inspeção (Tabela 2.3), percebe-se que o
inspetor de faixa, ao realizá-las, na maioria dos casos, irá transitar próximo aos
retificadores.

Tabela 2.3 – Periodicidade de inspeções das faixas de dutos segundo a
PETROBRAS N-2775
Classe
Locação

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

E1

Quadrimestral

Quadrimestral

Mensal

Mensal

E2

Bimestral

Bimestral

Mensal

Quinzenal

E3

Mensal

Mensal

Quinzenal

Semanal

E4

Mensal

Mensal

Quinzenal

Semanal

Tipos
Ambiente

NOTA: As periodicidades definidas podem ser revistas a partir de uma avaliação de risco específica
para faixa considerando também as condições atuais de integridade dos dutos da faixa.

A classe de locação é em função da densidade populacional
aproximada e da quantidade de construções para ocupação humana localizadas na
área por onde a faixa de duto passa (Tabela 2.4). Os tipos de ambiente são
classificados conforme as características dos locais por onde a faixa de duto
atravessa (Tabela 2.5).
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Tabela 2.4 – Tipos de Classe de Locação
Classe de

Caracterização

Locação
1

Regiões onde existam, dentro da unidade de classe de locação, dez
ou menos edificações unifamiliares destinadas à ocupação humana.
Regiões onde existam, dentro da unidade de classe de locação, mais

2

de dez e menos de 46 edificações unifamiliares destinadas à
ocupação humana.
a) Regiões onde existam, dentro da unidade de classe de locação, 46
ou mais edificações unifamiliares destinadas à ocupação humana;
b) Regiões onde o gasoduto se encontre a menos de 90 m de:
- edificações que sejam ocupadas por 20 ou mais pessoas para uso

3

normal, tais como: igrejas, cinemas, escolas, etc.;
- locais em uma pequena e bem definida área externa, que
abriguem 20 ou mais pessoas em uso eventual, tais como áreas
de recreação, campos de futebol, praças públicas, quadras de
esporte, etc.
Regiões onde haja, dentro da unidade de classe de locação, a

4

predominância de edificações com quatro ou mais andares, incluindo o
térreo, destinadas à ocupação humana.

Tabela 2.5 – Tipos de Ambientes segundo a PETROBRAS N-2775
Classificação

E1

Grau de

Exemplo

vulnerabilidade
Baixa

Vazamentos sem repercussão ambiental, poças
contidas em solo sem uso
Área rural de uso agrícola. Vazamento sem

E2

Média

possibilidade

de

atingir

mananciais

de

abastecimento urbano.
E3

Alta

E4

Crítica

Baías e região costeira de relevado interesse
econômico e turístico
Lençol freático ou manancial de asbatecimento
urbano, área de proteção ambiental
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CAPÍTULO III
3. Materiais e Métodos

Para que parte da monitoração do sistema de proteção catódica fosse feita
por profissional não treinado na área de proteção catódica, como é o caso do
inspetor de faixa de dutos, foi necessário elaborar uma metodologia fácil e direta de
modo a subsidiar as informações mínimas necessárias para acompanhamento dos
retificadores.
Sabendo que a informação principal desejada é quanto ao funcionamento dos
retificadores, foram instalados diodos emissores de luz (LEDs) na entrada e saída
dos retificadores a serem monitorados. A esse dispositivo deu-se o nome de
Indicador Luminoso de Operação – ILO (Figuras 3.1 e 3.2).
Inicialmente esse dispositivo foi testado no retificador instalado no terminal
por ser de fácil acompanhamento. Posteriormente, verificando os resultados obtidos,
esse dispositivo foi instalado a partir do segundo semestre de 2012 nos 150
retificadores existentes ao longo das diversas faixas de dutos existentes na regional
sudeste, a saber:
Faixa RJ x MG de, aproximadamente, 360 Km de extensão contendo dutos de
16, 18 e 24 polegadas;
Faixa RJ x SP de, aproximadamente, 180 Km de extensão contendo dutos de
16, 22 e 28 polegadas;
Faixa Rio de Janeiro x Angra dos Reis de, aproximadamente, 120 Km de
extensão contendo duto de 40 polegadas;
Faixa Rio de Janeiro x Macaé de, aproximadamente, 170 Km de extensão
contendo dutos de 10, 16, 18, 20, 22 e 38 polegadas;
Faixa Macaé x ES x BA de, aproximadamente, 700 Km de extensão contendo
dutos de 8, 26 e 28 polegadas.
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Figura 3.1 – Indicador Luminoso Operacional (ILO)

Figura 3.2 – ILO instalado em retificadores de SPC

O inspetor de faixa, durante sua insepção de rotina, ao passar pelo retificador,
verifica o ILO, registrando o resultado em um formulário próprio, podendo entrar em
contato direto com os responsáveis pelo SPC via telefone em caso de anomalia.
Sabendo que o LED vermelho está ligado à alimentação elétrica do equipamento e o
LED verde está ligado à saída do retificador, a informação do funcionamento é dada
pelo seguinte critério:
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1º) Luz vermelha acesa e Luz verde acesa: retificador operando
normalmente;
2º) Luz vermelha acesa e Luz verde apagada: fornecimento de energia
elétrica ok, mas o retificador não está operando;
3º) Luz vermelha apagada e Luz verde apagada: problema no fornecimento
de energia elétrica no local.

O LED é um diodo capaz de transformar energia elétrica em luz. Ele possui
um lado anódico (positivo) e um lado catódico (negativo), permitindo a passagem de
corrente elétrica (Figura 3.3) e a geração de luz quando devidamente polarizado
(UNICAMP, 2014). Sabendo disso, a ideia de verificação da operacionalidade do
SPC na faixa de dutos através de LED também foi estendida aos pontos de testes
eletroquímicos (PTEs), onde um LED é instalado no PTE (Figura 3.4). Se a luz
acender quando o LED for acionado, isto indica que naquele local o duto está com
níveis aceitáveis de proteção catódica. Caso o LED não acenda quando acionado, o
retificador daquela região pode estar desligado. O acionamento do LED é feito
através de um botão pelo próprio inspetor de faixa.

Figura 3.3 – Representação esquemática de um LED

Figura 3.4 – ILO instalado em PTE / PTJI
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A utilização do ILO permite monitorar a disponibilidade dos retificadores com
uma velocidade de resposta para manutenção mais rápida, mas não impede que
que o sistema fique inoperante por um certo tempo.
Como os retificadores são muito sensíveis a surtos de tensão, são utilizados
dispositivos de proteção de surtos (DPS) na alimentação elétrica e na saída do
equipamento, cuja função é minimizar danos ao descarregar para a terra surtos de
tensão e corrente. Mas, mesmo com a utilização desses DPS`s, boa parte da
indisponibilidade dos retificadores se deve ainda a queima de fusíveis e ponte
retificadora, principalmente em regiões com altíssima densidade de descarga
atmosférica.
Visando aumentar o tempo de funcionamento dos retificadores, foram
instaladas pontes retificadoras secundárias em paralelo com a principal. Esse novo
sistema (Figura 3.5) foi denominado Dispositivo de Proteção de Ponte Retificadora
(DPPR).
Após a verificação dos retificadores considerados mais críticos e que
queimam com mais frequência (Figura 3.6), inicialmente foram instalados 06
dispositivos entre outubro e dezembro de 2013 (ER`s B a G) e, em função dos
resultados obtidos, mais 05 dispositivos (ER`s A e H a K) já foram instalados em
2014 conforme mostra a Tabela 3.1 a seguir:

Tabela 3.1 – Locais de instalação do DPPR
Retificador

Faixa

Município

A

RJ X MG

Vassouras / RJ

B

RJ X MG

Belmiro Braga / MG

C

RJ X MG

Juiz de Fora / MG

D

RJ X MG

Alfredo Vasconcelos / MG

E

RJ X SP

Nova Iguaçu / RJ

F

RJ X SP

Nova Iguaçu / RJ

G

RJ X SP

Japeri / RJ

H

RJ X Macaé

Cachoeira de Macacu / RJ

I

RJ X MG

Rio das Flores / RJ

J

RJ X MG

Juiz de Fora / MG

K

RJ X MG

Mendes / RJ
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Figura 3.5 – DPPR instalado em retificador do SPC

Figura 3.6 – Distribuição percentual da queima de retificadores em função da faixa de dutos

Esse dispositivo é constituído por 02 circuitos extras, um chamado de auxiliar
e outro chamado de reserva, sendo cada um formado por uma ponte retificadora e
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uma contatora (Figuras 3.7, 3.8 e 3.9). O sistema secundário (auxiliar) é acionado
automaticamente caso haja algum dano que impossibilite passagem de corrente no
sistema principal como falha na ponte e/ou queima de fusível. Com isso, o retificador
garante a manutenção da corrente de proteção pelo período necessário até a
manutenção do retificador principal. Caso ocorra um novo surto de tensão que
danifique também o sistema secundário, o circuito reserva é acionado, porém,
manualmente através de um simples botão. O circuito reserva é acionado
manualmente e não automaticamente para evitar que em uma mesma descarga
atmosférica, ou um período curto com alta incidência de descargas atmosféricas,
venha queimar todas as pontes retificadoras em um intervalo de tempo tão curto.

Legenda: F = Fusível; C = Contadora; Pra = Ponte Retificadora
Figura 3.7 – Desenho esquemático da vista frontal do painel do retificador com DPPR
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Figura 3.8 – Desenho esquemático de um DPPR
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Figura 3.9 – Circuito auxiliares já instalados

Como o circuito reserva só é ativado quando acionado manualmente,
inclusive pelo inspetor de faixa, foi necessário instalar um indicador luminoso
operacional (ILO) adaptado para informar o estado atual do equipamento.
O ILO adaptado (Figura 3.10) possui, além dos LEDs vermelho e verde, os
LEDs amarelo e azul.

Figura 3.10 – Dispositivo com ILO adaptado
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A informação do funcionamento é dada pelo seguinte critério:

1º) Luz vermelha apagada: equipamento fora de operação;
2º) Luz verde acesa: retificador funcionando normalmente com o sistema
principal (Figuras 3.11 a e 3.12 a);
3º) Luz azul acesa: retificador funcionando com o sistema secundário
automático - auxiliar (Figuras 3.11 b e 3.12 b);
4º) Luz amarela acesa: retificador funcionando com o sistema secundário
manual - reserva (Figuras 3.11 c e 3.12 c).

(a)

(b)

(c)

Figura 3.11 – ILO adaptado indicando o status do retificador: (a) funcionando normalmente, (b)
funcionando com sistema automático, (c) funcionando com sistema manual.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.12 – ILO adaptado em outro formato: (a) funcionando normalmente, (b) funcionando com
sistema automático, (c) funcionando com sistema manual.
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Dessa forma, o status do retificador é verificado facilmente pelo inspetor de
faixa e essa informação é repassada ao responsável pelo SPC, que pode planejar a
manutenção do equipamento sem necessidade de urgência, pois o retificador
continua operacional e, consequentemente, o duto protegido.
Os dois dispositivos propostos acima têm por objetivo reduzir gastos e
aumentar a operacionalidade do retificador sem atuar diretamente na descarga
atmosférica.
Sendo assim, visando minimizar a potência da descarga atmosférica que
atinge o retificador, foi proposta a colocação de um dispositivo entre o retificador e o
duto e/ou entre o retificador e o leito de anodos.
Esses dispositivos podem ter o formato de chapas ou barras cilíndricas e são
ligados em série com o sistema (Figura 3.13), atuando como pontos de “drenagem”
da descarga atmosférica para o solo. Esses dispositivos foram denominados
dispositivos dispersores ou anodo dispersor no caso de estar ligado entre o
retificador e o leito de anodo, ou, ainda, catodo dispersor no caso de estar ligado
entre o retificador e o duto.

Figura 3.13 – Esquema simplificado de ligação da chapa dispersora no SPC

Os dispositivos dispersores em formato de chapa (Figura 3.14) são fabricados
em aço carbono, limpos mecanicamente por jateamento e sem revestimento, no
formato retangular de 120 cm x 20 cm x 1 cm, enterrado a uma profundidade em
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torno de 1 metro no solo juntamente com coque para diminuir a resistividade do
eletrólito. Por ser uma chapa de aço carbono crua, esse tipo de dispositivo só pode
ser instalado como catodo dispersor, pois caso fosse colocada entre o retificador e o
leito de anodos, seria rapidamente corroída, sendo necessária sua troca
periodicamente além de representar um ponto de ruptura do circuito.
Os dispositivos dispersores em formato de barra cilíndrica (Figura 3.15)
apresentam 100 cm de comprimento e 1” de diâmetro, fabricados em titânio e
encamisados em um cilindro de aço carbono galvanizado contendo coque. Por ser
de material inerte, esse dispositivo pode ser instalado tanto como catodo dispersor
quanto anodo dispersor.
Seja qual for o formato, esses dispositivos dispersores são ligados em série
ao sistema por contato direto (Figura 3.16).

Figura 3.14 – Chapa dispersora de formato retangular

Figura 3.15 – Catodo/anodo dispersor em formato cilíndrico mais camisa e coque
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Figura 3.16 – Chapa instalada em série por contato direto

Inicialmente, 10 dispositivos dispersores foram instalados no período
compreendido entre final de 2013 e início de 2014 em retificadores localizados nas
faixas de dutos RJ x MG e RJ x SP nas regiões com alta incidência de descargas
atmosféricas, conforme mostra Tabela 3.2 a seguir:

Tabela 3.2 – Locais de instalação das chapas dispersoras
Anodo

Catodo

dispersor

dispersor

x

x

Retificador

Faixa

Município

A

RJ X MG

Vassouras / RJ

E

RJ X SP

Nova Iguaçu / RJ

K

RJ X MG

Mendes / RJ

L

RJ X MG

Vassouras / RJ

x

M

RJ X MG

Ewbank da Câmara / MG

x

N

RJ X MG

Rio das Flores / RJ

x

O

RJ X MG

Barbacena / MG

x

P

RJ X SP

Piraí / RJ

x

x
x

x

A Figura 3.17 mostra um mapa com a localização dos retificadores onde os
dispositivos dispersores foram instalados.
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Figura 3.17 – Mapa com a localização dos ER`s interligados ao dispositivo dispersor
Fonte: www.google.com.br/maps

Com a ideia dos dispositivos propostos, a seguinte metodologia foi seguida:
- Levantamento dos custos contratuais de inspeção do sistema de proteção
catódica;
- Acompanhamento em campo da instalação dos dispositivos propostos;
- Avaliação dos retificadores com os dispositivos instalados a fim de verificar a
necessidade de alteração do retificador para a instalação dos mesmos sem
comprometer o SPC;
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- Verificação da operacionalidade dos retificadores após a instalação dos
dispositivos;
- Levantamento da incidência de raios na região onde estão alocados os
retificadores nos quais os dispositivos seriam instalados;
- Avaliação visual dos dispositivos em campo após um tempo de instalação e;
- Compilação dos dados e avaliação dos resultados obtidos.
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CAPÍTULO IV
4. Resultados e Discussão

Considerando uma malha dutoviária contendo em torno de 150 retificadores,
sem a utilização dos dispositivos mencionados no capítulo anterior, 65% dos
retificadores eram inspecionados por mão de obra contratada e 35% inspecionados
por mão de obra da própria equipe de proteção catódica.
Após a implantação do ILO, passou-se a ter apenas 14% dos retificadores
inspecionados por mão de obra contratada e 86% inspecionados por mão de obra
própria, dividida entre equipe de proteção catódica (41%) e inspetor de faixa de
dutos (59%), impactando diretamente no custo de contrato de manutenção de
proteção catódica com uma redução de 50% nos gastos envolvidos com inspeção
(sem considerar manutenção).
A tabela 4.1 mostra de forma resumida os impactos diretos no custo
contratual após a implantação do ILO

Tabela 4.1 – Impacto direto no custo após a utilização do ILO

Inspeção dos retificadores por mão de
obra contratada
Inspeção dos retificadores por mão de
obra própria
Custo da inspeção de retificadores nos
contratos de manutenção de SPC

Antes do ILO

Após o ILO

65%

14%

35%

86%

30%

15%

A utilização do ILO, indiretamente, proporcionou um aumento no IDO dos
retificadores, pois a frequência de inspeção dos retificadores pelos inspetores de
faixa pode ser diária, 02 vezes por semana, semanal ou quinzenal, dependendo da
faixa de dutos, enquanto que a norma ABNT NBR ISO 15589-1 exige uma
frequência de um a três meses e a norma N-2298 exige uma frequência de um mês.
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Assumindo que a mão de obra contratada seja mais rigorosa que a exigida
por norma e faça inspeções semanais nos retificadores considerados críticos onde o
inspetor de faixa de dutos só poderia verificar quinzenalmente, a distribuição da
periodicidade de inspeção dos retificadores da malha de dutos após a incorporação
da mão de obra do inspetor de faixa de dutos pode ser vista abaixo (Figura 4.1):

Figura 4.1 – Periodicidade de inspeção dos retificadores com uso do ILO

Casos extremos de inspeção visual dos retificadores podem ser simulados no
intuito de verificar e confirmar o aumento do IDO após a implantação do ILO no
sistema de proteção catódica. Essa simulação está demonstrada a seguir:

Adotando uma inspeção inicial (I0) dia 01 de outubro às 09 horas e um tempo
decorrido padrão (t) de 30 dias (720 horas) até a última inspeção mensal (I) no dia
31 de outubro às 09 horas, temos os seguintes IDOs mensais:

CENÁRIO A - Inspeção mensal conforme norma e sem queima do ER:
IDO A =

( I − I 0 ) x100
t

IDO A (%) = 100,00

CENÁRIO B - Inspeção mensal conforme norma e com queima do ER:
Queima (QB) em 01 de outubro às 10 horas
IDO B =

(Q B − I 0 ) X 100
t

IDOB (%) = 0,14
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CENÁRIO C - Inspeção quinzenal com queima do ER:
Queima (QC) em 01 de outubro às 10 horas
Inspeção 02 em 15 de outubro às 09 horas
Reparo (RC) em 16 de outubro às 09 horas
IDOC =

[(QC − I 0 ) + ( I − RC )]x100
t

IDOC (%) = 50,14

CENÁRIO D - Inspeção semanal com queima do ER:
Queima (QD) em 01 de outubro às 10 horas
Inspeção 02 em 08 de outubro às 09 horas
Reparo (RD) em 09 de outubro às 09 horas
Inspeção 03 em 16 de outubro às 09 horas
Inspeção 04 em 24 de outubro às 09 horas
IDOD =

[(QD − I 0 ) + ( I − RD )]x100
t

IDOD (%) = 73,47

CENÁRIO E - Inspeção 02 vezes por semana com queima do ER:
Queima (QE) em 01 de outubro às 10 horas
Inspeção 02 em 05 de outubro às 09 horas
Reparo (RE) em 06 de outubro às 09 horas
Inspeção 03 em 08 de outubro às 09 horas
Demais inspeções ao longo do mês sem ocorrências
IDOE =

[(QE − I 0 ) + ( I − RE )]x100
t

IDOE (%) = 83,47

CENÁRIO F - Inspeção diária com queima do ER:
Queima (QF) em 01 de outubro às 10 horas
Inspeção 02 em 02 de outubro às 09 horas
Reparo (RF) em 03 de outubro às 09 horas
Inspeção 03 em 03 de outubro às 09 horas
Demais inspeções ao longo do mês sem ocorrências
IDOF =

[(QF − I 0 ) + ( I − RF )]x100
t

IDOF (%) = 93,47
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Com os cenários simulados acima, percebe-se que a utilização do ILO
acarreta, indiretamente, em função do menor tempo de resposta do status do
retificador, um aumento do IDO dos retificadores, e consequentemente, garante uma
maior proteção do duto.
Um resumo dos cenários simulados pode ser visto na Tabela 4.2 a seguir:

Tabela 4.2 – Impacto indireto no IDO após a utilização do ILO
PERIODICIDADE

IDO

DE INSPEÇÃO

(%)

A

Mensal1

100

B

Mensal2

0,14

C

Quinzenal2

50,14

D

Semanal2

73,47

E

02 vezes/semana2

83,47

F

Diária2

93,47

CENÁRIO

1 – Sem queima do retificador
2 – Com queima do retificador
Cenários que atendem ao recomendado pela norma Petrobras N-2298 que é um IDO
mínimo de 80%.

Com isso, apesar do Indicador Luminoso Operacional não fornecer dados de
maneira tão rápida quanto um sistema remoto, ele tem se mostrado uma alternativa
simples na inspeção do sistema de proteção catódica e com inúmeras vantagens
diretas e indiretas. As vantagens verificadas são:

Redução dos custos contratuais de manutenção de proteção catódica, uma
vez que as inspeções dos ER’s podem ser feitas por mão de obra própria já
existente;
Redução dos custos envolvidos no sistema de proteção catódica uma vez
que há inspeções diárias e com isso parte do sistema de monitoração remota pode
ser dispensada;
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Aumento da disponibilidade operacional do sistema, uma vez que a
informação de queima do retificador é mais rápida e com isso há maior agilidade na
execução de reparo do mesmo;
Aumento da confiabilidade do sistema, já que os retificadores são menos
susceptíveis a falhar que os equipamentos de monitoração remota;
Não é necessário treinamento para realizar a inspeção visual dos
retificadores através do ILO;
Baixo custo de implantação uma vez que se trata da utilização de LED como
indicativo de funcionamento do ER;
Monitorar pontos de testes eletroquímicos;
Pode ser utilizado em áreas em que não há sinal de celular.

Como mencionado anteriormente, o ILO é um dispositivo que aumenta o IDO
do retificador, mas não impede que o retificador fique inoperante caso a descarga
atmosférica atinja o ER. O DPPR visa manter o IDO do retificador acima do aceitável
ao permanecer com o retificador operacional por mais tempo, mesmo no período
entre a incidência da descarga atmosférica no ER e a manutenção na ponte
retificadora principal (troca de fusíveis e diodos queimados, por exemplo), já que
possui pontes retificadoras extras.
A Tabela 4.3 mostra a redução do número de retificadores que ficaram fora de
operação antes e após a instalação do DPPR, bem como o número de
acionamentos do dispositivo.

Tabela 4.3 – Impacto da utilização do DPPR na operacionalidade dos ERs

2012

N° de vezes que
os ERs ficaram
fora de operacão1
27

2013
2014

Ano

0

N° de vezes que
as DPPRs foram
acionadas2
0

24

6

3

14

11

23

N° de DPPRs
instaladas2

1 – Contabilizado somente os 11 retificadores que viriam a possuir DPPR até o final de 2014
2 – Dados acumulativos de ano para ano
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Na tabela 4.3 acima é possível notar que há uma relação direta entre o
número de vezes que os equipamentos ficaram fora de operação e o número de
vezes que o dispositivo foi acionado, evidenciando que os retificadores não ficaram
inoperantes após a incidência de descarga atmosférica e, consequentemente, o IDO
não reduziu.

A Figura 4.2 mostra o número de vezes que cada retificador, no qual o DPPR
foi instalado, ficou fora de operação antes e após a instalação do dispositivo.

Figura 4.2 – Retificadores fora de operação antes e após a instalação do DPPR

Para melhor compreensão da figura acima, foi montada a Tabela 4.4 que
mostra os eventos ocorridos para cada retificador no qual o DPPR foi instalado.
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Tabela 4.4 – Eventos ocorridos nos retificadores com DPPR
ER Ano

A

Evento

Acionamento do
Motivo
DPPR
não aplicável
provável ausência de DA

2012

sem queima do ER

2013

04 vezes inoperante

não aplicável

DA

01 vez inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - jan

0

provável ausência de DA

06 vezes inoperantes

não aplicável

DA

01 vez inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - out

0

provável ausência de DA

2014
2012
2013
B

05 vezes (auxiliar)
2014

DA; ficou inoperante
somente entre o período

01 vez inoperante
01 vez (reserva)

que o auxiliar queimou até
o reserva ser acionado.

2012

01 vez inoperante

2013 instalação do DPPR - out

não aplicável

DA

01 vez (auxiliar)

DA

02 vezes (auxiliar)

C
2014

DA; ficou inoperante
somente entre o período

01 vez inoperante
01 vez (reserva)

que o auxiliar queimou até
o reserva ser acionado.

2012
D

03 vezes inoperante

não aplicável

DA

03 vezes inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - out

01 vez (auxiliar)

DA

2014

sem queima do ER

0

provável ausência de DA

2012

03 vezes inoperante

não aplicável

DA

03 vezes inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - nov

0

provável ausência de DA

2013

2013

DA e sobre tensão na
05 vezes (auxiliar)

E
2014

01 vez inoperante

rede de alimentação de
energia; ficou inoperante
somente entre o período

01 vez (reserva) que o auxiliar queimou até
o reserva ser acionado.
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2012
2013

sem queima do ER

não aplicável

provável ausência de DA

01 vez inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - set

0

provável ausência de DA

F
03 vezes (auxiliar)
2014

01 vez inoperante

G

H

não aplicável

DA

02 vezes inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - set

01 vez (auxiliar)

DA

2014

sem queima do ER

03 vezes (auxiliar)

DA

2012

01 vez inoperante

não aplicável

DA

2013

01 vez inoperante

não aplicável

DA

01 vez inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - ago

0

provável ausência de DA

2012

03 vezes inoperante

não aplicável

DA

2013

02 vezes inoperante

não aplicável

DA

03 vezes inoperante

não aplicável

DA

2013

2014

J

K

o reserva ser acionado.

02 vezes inoperante

2014

I

somente entre o período
que o auxiliar queimou até

01 vez (reserva)
2012

DA; ficou inoperante

instalação do DPPR - nov 03 vezes (auxiliar)

DA

2012

02 vezes inoperante

não aplicável

DA

2013

01 vez inoperante

não aplicável

DA

2014 instalação do DPPR - out 02 vezes (auxiliar)

DA

2012

05 vezes inoperante

não aplicável

DA

2013

06 vezes inoperante

não aplicável

DA

05 vezes inoperante

não aplicável

DA

instalação do DPPR - out

0

provável ausência de DA

2014

DA: Descarga atmosférica

Os resultados descritos acima evidenciam a eficiência desse dispositivo,
mesmo não impedindo totalmente que o retificador fique fora de operação, como
ocorreu nos ER’s B, C, E e F que permaneceram inoperantes no período
compreendido entre a queima da ponte retificadora auxiliar e o acionamento manual
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da ponte retificadora reserva durante uma inspeção de verificação de funcionamento
do retificador por empresa contratada ou pelos técnicos da faixa de dutos ou pela
própria equipe de proteção catódica.
Além

da

vantagem

do

retificador ficar

mais

tempo

operacional e

consequentemente com maior IDO ao final do mês, com a utilização desse
dispositivo, simples e barato, é possível programar os serviços de manutenção,
otimizando recursos.

Como dito no capítulo anterior, tanto o ILO quanto o DPPR atuam visando
aumentar o IDO do retificador e reduzir custos. Já os dispositivos dispersores (ou
anodo dispersor e/ou catodo dispersor) visam dissipar a descarga atmosférica,
evitando que atinjam o retificador.
Para melhor compreensão dos eventos ocorridos nos retificadores que foram
interligados ao anodo e/ou catodo dispersor, foi montada uma linha do tempo para
cada um desses ER’s (Figuras 4.3 a 4.10).
As figuras expostas a seguir relacionam o número de incidência de raios por
mês na região do retificador, para o período de agosto de 2013 a janeiro de 2015.
Nessas linhas do tempo só foram considerados os eventos ocorridos nos
retificadores relativos à incidência de descarga atmosférica, não mostrando a
queima do retificador proveniente, por exemplo, da sobre tensão na rede de
alimentação.
Deve-se atentar que em alguns casos há disjuntores (+) e/ou (-) instalados.
Esses disjuntores foram instalados entre o leito de anodo e o retificador (+) e/ou
entre o duto e o retificador (-) e tem o objetivo de impedir que o retificador queime,
mas não impede que o equipamento fique inoperante, pois o disjuntor desarma
quando há a incidência de uma descarga atmosférica. É importante salientar que
quando há instalação do DPPR, esses disjuntores são retirados, pois caso contrário
o DPPR não seria acionado e consequentemente não cumpriria a sua função.
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Figura 4.3 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER A

Analisando o ER A, o catodo dispersor foi instalado em setembro de 2013.
Em novembro de 2013 não houve detecção de descarga atmosférica na região,
enquanto em dezembro do mesmo ano ocorreram 02 descargas atmosféricas, mas
não atingiram o ER. Já em janeiro de 2014, foram detectadas 06 descargas
atmosféricas nas proximidades do retificador, e uma delas entrou no sistema (leito
de anodos - retificador - duto) pelo leito de anodos e só não queimou o retificador
porque o disjuntor instalado entre o retificador e o leito de anodos (+) desarmou.
Também em janeiro de 2014, além do DPPR, o anodo dispersor foi instalado. Desde
então, mesmo com incidência de raios na região, o DPPR não foi acionado,
indicando que essas descargas atmosféricas não atingiram o retificador e, portanto,
há probabilidade dos dispositivos dispersores terem “drenado” essas descargas
atmosféricas.
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Figura 4.4 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER E

No retificador E, houve somente instalação de catodo dispersor em dezembro
de 2013. Posterior a essa data, o DPPR, instalado em novembro de 2013, foi
acionado 04 vezes (03 vezes o auxiliar e 01 vez o reserva), indicando que houve
incidência de descarga atmosférica do retificador. Nesse caso, não se pode afirmar
que o catodo dispersor não atuou, pois essas descargas atmosféricas podem ter
entrado no sistema através do leito de anodos e não através do duto.

Figura 4.5 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER K
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No retificador K, o catodo dispersor e o anodo dispersor foram instalados em
agosto de 2013 e janeiro de 2014, respectivamente. Em dezembro de 2013, os
disjuntores (+) e (-) foram instalados, sendo desarmados no início de janeiro de
2014, antes da instalação do anodo dispersor. Esse evento mostra que o catodo
dispersor não atuou totalmente, podendo ter dissipado somente parte da descarga
atmosférica. Após a instalação do anodo dispersor, o disjuntor (+) foi acionado 03
vezes, também indicando que o anodo não dissipou totalmente as descargas
atmosféricas.

Figura 4.6 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER L

O retificador L, assim como o ER E, só tem o catodo dispersor instalado. Essa
instalação ocorreu em setembro de 2013 e posterior a essa data, o retificador
queimou 03 vezes em função de descarga atmosférica que entrou no sistema pelo
duto. Pelo leito de anodo, a descarga atmosférica entrou no sistema uma vez
quando o disjuntor (+) desarmou em dezembro de 2013. Vale ressaltar que várias
vezes foram detectadas descargas atmosféricas na região do ER L ao longo de
2014, porém o retificador não sofreu interferência, indicando que o catodo dispersor
pode ter atuado.
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Figura 4.7 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER M

O retificador M apresentou resultado semelhante ao do retificador L. Foi
instalado, em dezembro de 2013, somente catodo dispersor. Após a instalação do
catodo dispersor no ER M, os fusíveis e diodos de saída do retificador queimaram 01
vez, indicando que mesmo com a presença do catodo dispersor, a descarga
atmosférica atingiu o retificador. Vale ressaltar também que, assim como observado
no retificador L, houve a detecção de incidência de descarga atmosférica na região
em diversos períodos e mesmo assim o retificador não sofreu interferência.

Figura 4.8 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER N
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No retificador N, houve instalação somente de catodo dispersor e isso ocorreu
em setembro de 2013. Após a instalação, o retificador queimou uma única vez
provavelmente devido a descarga atmosférica que entrou no sistema pelo duto. Vale
observar que o equipamento ficou inoperante 03 vezes em função de descarga
atmosférica que entrou no sistema pelo leito de anodos. Pode-se afirmar isso porque
o disjuntor (+) desarmou 03 vezes entre janeiro e março de 2014.

Figura 4.9 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER O

O retificador O apresentou resultado semelhante ao do ER L. Foi instalado
somente dispositivo dispersor entre o duto e o retificador em janeiro de 2014. Após a
instalação do catodo dispersor no ER O, os fusíveis e diodos de saída do retificador
queimaram 03 vezes, indicando que mesmo com a presença do catodo dispersor, a
descarga atmosférica atingiu o retificador. Vale ressaltar que, assim como observado
no retificador L e M, houve a detecção de incidência de descarga atmosférica na
região em diversos períodos e mesmo assim o retificador não sofreu interferência.
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Figura 4.10 – Linha do tempo - chapa dispersora – ER P

Por fim, o retificador P apresentou comportamento similar ao dos retificadores
M e O. Foi instalado somente o catodo dispersor e isso ocorreu em agosto 2013.
Após essa instalação, o retificador queimou 05 vezes, indicando que as descargas
atmosféricas atingiram o retificador. Como não há disjuntor instalado nesse sistema,
não se pode afirmar se as queimas ocorridas foram provenientes de descargas
atmosféricas que entraram no sistema pelo duto ou pelo leito de anodo, e, portanto,
não se pode afirmar se o catodo dispersor atuou ou não.

Os resultados descritos acima referentes à utilização dos dispositivos
dispersores não são conclusivos, apesar de haver uma indicação de atuação dos
mesmos ao verificarmos a alta quantidade de incidência de descargas atmosféricas
que ocorreram nas regiões, mas que não chegaram a interferir na operacionalidade
do retificador (Figura 4.11). Obviamente a incidência de descargas atmosféricas não
caracteriza a entrada dessas descargas no sistema leito de anodos - retificador duto, e, por esse motivo, alguns dispositivos dispersores foram retirados após 01
ano de instalação para inspeção. Em nenhum deles havia marca de saída de
descarga atmosférica, o que também não pode ser uma afirmativa de que não houve
dissipação dessas descargas, já que os dispositivos são equipotenciais, ou seja, a
descarga atmosférica dissiparia uniformemente pela superfície desses dispositivos e
não necessariamente de forma pontual.
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Portanto, em função da redução da queima de retificadores mesmo com alta
incidência de descarga atmosférica na região, acredita-se que tanto o catodo
dispersor quanto o anodo dispersor atuaram, porém, em função da magnitude da
descarga atmosférica, nem sempre é possível dissipar totalmente a corrente,
fazendo com que a mesma atinja o retificador e o danifique.

Figura 4.11 – Mapa de intensidade de ocorrência de raios de 01/01/2015
Fonte: www.rindat.com.br
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CAPÍTULO V
5. Conclusão e Sugestões para Trabalhos Futuros
Neste trabalho, foram avaliados três dispositivos desenvolvidos para melhorar
a confiabilidade e otimizar os custos dos sistemas de proteção catódica: Indicador
Luminoso Operacional, Dispositivo de Proteção de Pontes Retificadoras e uso de
chapas dispersoras.
O Indicador Luminoso Operacional – ILO é uma alternativa simples e barata,
sendo possível aplicá-la de imediato. Após a implantação do ILO e do
aproveitamento de uma mão de obra já existente, foi possível reduzir diretamente os
custos de um contrato de manutenção de proteção catódica em até 50% relativos à
demanda de inspeção de operacionalidade do retificador e, indiretamente, foi
possível aumentar o Índice de Disponibilidade Operacional – IDO.
O outro dispositivo testado foi o Dispositivo de Proteção de Pontes
Retificadoras – DPPR. Esse dispositivo, assim como o ILO, é simples e barato,
sendo possível utilizá-lo também em curto prazo. É uma prática recomendada
principalmente para os locais em que se tem histórico de queima de retificadores
devido à incidência de descargas atmosféricas. Os resultados obtidos após o
emprego do DPPR nos retificadores foram satisfatórios, pois melhoraram a garantia
da integridade do duto quanto à corrosão externa ao elevar significativamente o IDO
desses equipamentos, já que mantém operacional o ER por mais tempo, mesmo
que haja um surto de tensão.
O terceiro dispositivo testado foi o dispositivo dispersor que, assim como o
DPPR, também é indicado para locais em que há histórico de queima de retificador
devido a surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas. Porém, os
resultados obtidos não foram conclusivos, apesar de mostrarem uma tendência de
atuação desse dispositivo na dissipação da descarga atmosférica para o solo. Essa
possibilidade é cogitada porque em vários períodos houve alta intensidade de
incidência de descarga atmosférica nas regiões em que existia ER interligado a um
catodo e/ou anodo dispersor, mas o ER não sofreu interferência alguma,
permanecendo operacional.
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Como sugestões de trabalhos futuros, propõem-se:
1) Avaliar, de maneira mais conclusiva, a utilização dos dispositivos
dispersores, expandindo o uso das mesmas, principalmente nos locais em
que há catodo dispersor, mas não há anodo dispersor, ou seja, garantir
que todos os ER`s de interesse tenham tanto o catodo dispersor quanto o
anodo dispersor;
2) Verificar a existência e implantar dispositivos robustos de detecção de
descarga atmosférica antes e após as chapas dispersoras como forma de
confirmar a incidência de descargas atmosféricas e a atuação dos
dispositivos dispersores.
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ANEXOS
ANEXOS

ANEXO A - Norma Petrobras N-2298: Proteção Catódica de Dutos Terrestres.
ANEXO B - Norma Petrobras N-2775: Inspeção e Manutenção de Faixas de Dutos
Terrestres e Relações com Terceiros.
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Prefácio
Esta Norma é complementar à ABNT NBR ISO 15589-1:2011 e especifica requisitos adicionais para
os levantamentos realizados antes da instalação, projeto, materiais, equipamentos, fabricação,
instalação, pré-operação, operação, inspeção e manutenção de sistemas de Proteção Catódica (PC)
para dutos terrestres.

1 Escopo
1.1 Aplica-se a dutos terrestres enterrados em aço carbono e aço inoxidável e a trechos de chegada
em terra de dutos submarinos protegidos por instalações de PC terrestres.

1.2 É aplicável a reformas, modificações e reparos efetuados em sistemas de PC de dutos
existentes.

1.3 Parágrafos da ABNT NBR ISO 15589-1:2011 não mencionados aqui são considerados
inteiramente aplicáveis.

1.4 Os requisitos desta Norma
ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

prevalecem

em

caso

de

divergência

com

a

1.5 As prescrições desta Norma são válidas a partir da data da sua edição.

1.6 Esta Norma contém Requisitos Técnicos e Práticas Recomendadas.

2 Referências Normativas
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para
referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas,
aplicam-se as edições mais recentes dos referidos documentos.
PETROBRAS N-47 - Levantamento Topográfico Georreferenciado;
PETROBRAS N-381 - Execução de Desenhos e Outros Documentos Técnicos em Geral;
PETROBRAS N-442 - Pintura Externa de Tubulação em Instalações Terrestres;
PETROBRAS N-1041 - Cadastramento de Imóveis em Levantamento Topográfico
Cadastral;
PETROBRAS N-1493 - Drenagem Elétrica para Proteção Catódica;
PETROBRAS N-1710 - Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia;
PETROBRAS N-1783 - Anodos de Liga de Magnésio;
PETROBRAS N-2064 - Emissão e Revisão de Documentos de Projeto;
PETROBRAS N-2608 - Retificadores para Proteção Catódica;
ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
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ABNT NBR 7117 - Medição da Resistividade e Determinação da Estratificação do Solo;
ABNT NBR 9240 - Anodos de Liga de Ferrossilício e Ferrossilício-Cromo, para Proteção
Catódica;
ABNT NBR 9241 - Anodos de Grafite para Proteção Catódica;
ABNT NBR 9358 - Anodo de Liga de Zinco para Proteção Catódica;
ABNT NBR ISO 15589-1:2011 - Indústria do Petróleo e Gás Natural - Proteção Catódica
para Sistemas de Transporte de Dutos - Parte 1: Dutos Terrestres.

3 Requisitos de Projeto
Esta Seção define os requisitos complementares à Seção 5 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

3.1 Generalidades
Define os requisitos complementares ao 5.1 da ABNT NBR ISO15589-1:2011.
NOTA

Antes do início dos serviços devem ser providenciadas as obtenções de licenças e
autorizações dos proprietários, necessárias à completa e perfeita execução dos serviços.

3.2 Informações de Projeto
Define os requisitos complementares ao 5.2 e 5.4 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

3.2.1 Os levantamentos de resistividade do solo devem estar de acordo com a ABNT NBR 7117.

3.2.2 As resistividades devem ser levantadas na faixa do duto à profundidade de 1,5 m, nas
seguintes localizações:
a) a cada 500 m, sendo que a cada 10 medições devem ser também medidas nas
profundidades de 3 m, 4,5 m e 6 m;
b) em cruzamentos e aproximações com linhas de transmissão de energia elétrica de
tensão igual ou superior a 69 kV; além das medições nas faixas deve ser feito também
junto aos pés das torres, nas profundidades de 1,5 m, 3,0 m, 4,5 m e 6,0 m.

3.2.3 Levantamentos de Sistemas Existentes

3.2.3.1 Recomenda-se que qualquer levantamento de sistemas existentes seja feito até o limite de
10 km de raio do traçado do novo duto. [Prática Recomendada]

3.2.3.2 Para dutos existentes, que cruzem ou se aproximem com um novo duto a ser protegido
catodicamente, deve-se observar:
a) informações detalhadas das tubulações quanto ao comprimento, diâmetro, espessura da
parede, material, revestimento protetor, produto transportado e o tipo de junção;
b) identificação dos equipamentos de sistemas existentes de PC (com registros
fotográficos), incluindo retificadores, drenagens, pontos de teste e juntas isolantes,
informando suas condições nominais e de operação, sua localização, conexões elétricas;
c) levantamentos de potencial, de acordo com o 3.4 desta Norma.
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3.3 Interferência CA - Requisitos Complementares ao B.3 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011
A simulação da interferência CA deve ser realizada para todos os casos de paralelismo e cruzamento
de dutos com linhas de transmissão de tensão igual ou superior a 69 kV.

3.4 Levantamentos de Potencial

3.4.1 Levantamentos de potencial tubo-solo devem ser realizados nos pontos de teste e em qualquer
outro afloramento do duto avaliado ou adjacente.
NOTA

Todos os registros de potencial gerados devem ser formatados em uma mesma escala de
maneira a facilitar a interpretação dos resultados.

3.4.2 As medições de potenciais descritas no Anexo A da ABNT NBR ISO 15589-1:2011 devem ser
realizadas para dutos durante o levantamento de informações de projeto, pré-operação e operação.

3.4.3 Potenciais “ON” e “OFF” devem ser apresentados de acordo com os itens abaixo:
a) potenciais “ON” devem ser obtidos em dutos, por meio de registros gráficos de até 24 h;
b) potenciais “OFF” obtidos pelo chaveamento de fontes de corrente de PC ou de cupons
devem ser realizados por meio de registros gráficos de até 5 min.

3.4.4 Potenciais tubo-solo c.a. devem ser levantados para qualquer projeto. Registros gráficos de até
24 h podem ser realizados para potenciais instantâneos superiores a 10 VRMS. [Prática
Recomendada]
3.5 Critérios para PC
Define os requisitos complementares ao 5.3 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

3.5.1 Em regiões sujeitas a correntes de interferência c.c., a queda ôhmica no solo é de difícil
avaliação. Neste caso, recomenda-se que o critério de proteção seja o de potencial predominante
tubo-solo polarizado “ON” igual ou mais negativo que -850 mV em relação ao Eletrodo de Referência
de Cobre – Sulfato de Cobre (Saturado) (ESC) avaliado com registro contínuo de potencial. [Prática
Recomendada]

3.5.2 A corrosão por corrente alternada não ocorre se o potencial de pico da forma de onda do
potencial tubo-solo (c.a. + c.c.) “OFF” for mais negativo do que -850 mV em relação ao ESC.
NOTA

Quando requisitado, o potencial tubo-solo (c.a. + c.c.) “OFF” deve ser obtido de acordo com
procedimento estabelecido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT-SP). Valores de
potenciais c.a. levantados com multímetros tradicionais não podem ser utilizados como
parâmetros de corrosão por corrente alternada.

3.6 Isolamento Elétrico
Define os requisitos complementares ao 5.5 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

3.6.1 É recomendado que sejam instaladas juntas isolantes acima do solo sempre que possível em
ambas as extremidades de um duto e que também sejam consideradas nos seguintes locais: [Prática
Recomendada]
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a) em interligações com ramais;
b) entre dutos com PC e instalações não protegidas.

3.6.2 Juntas isolantes devem ser submetidas aos seguintes testes de aceitação, com emissão dos
respectivos certificados:
a) teste hidrostático realizado com uma pressão maior ou igual a 1,5 vezes a de projeto, por
1 h, no mínimo, sem vazamentos (somente monobloco);
b) resistência dielétrica no ar seco, que deve ser maior ou igual a 5,0 kV, com 60 Hz VCA
por 1 min.;
c) resistência elétrica no ar seco, que deve ser maior ou igual a 10 MΩ, verificado com
1 000 VCC.
3.6.3 Recomenda-se que as juntas sejam fornecidas com terminais olhais soldados para conexões
elétricas. [Prática Recomendada]

3.6.4 Quando for utilizada a junta isolante em par de flanges, atentar para os seguintes cuidados
durante a instalação: os flanges devem ser montados, inicialmente, com a junta isolante centralizada
no seu interior e sem os cartuchos e arruelas. Após o seu alinhamento, os estojos devem ser
desmontados diametralmente, um a um, para a colocação de cartuchos e arruelas.

3.6.5 Recomenda-se que o material da junta de vedação para flanges seja de Politetrafluoretileno
(PTFE) instalado sobre um núcleo rígido de aço inox, devido a sua confiabilidade de isolamento e
vedação. [Prática Recomendada]

3.7 Aterramento Elétrico
Define os requisitos complementares ao 5.6 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

O aterramento e equipotencialização de equipamentos elétricos devem atender aos
requisitos da ABNT NBR 5410, atentando para os seguintes detalhes:
a) o valor da resistência de aterramento deve ser igual ou inferior a 10 ohm e deve ser
interligado ao aterramento da concessionária ou da unidade onde o equipamento estiver
instalado;
b) todas as partes metálicas expostas, como carcaças de equipamentos e abrigos de tela
devem ser aterradas.

3.8 Requisitos de Corrente
Define os requisitos complementares ao 5.8 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

O fator de falha do revestimento para o polietileno tripla camada deve ser de 0,4 %
(eficiência do revestimento igual a 99,6 %).

3.9 Tipo de Sistemas de PC e Seleção de Locais
Define os requisitos complementares ao 5.9.1 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
o

3.9.1 Recomenda-se que o 1 anodo esteja afastado 60 m do duto a ser protegido. [Prática
Recomendada]
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3.9.2 Os equipamentos elétricos devem ser construídos em locais que não sofram alagamentos e
possuir acesso permanente por carro.

3.10 Drenagens Elétricas (Dispositivos de Controle de Corrente Unidirecional)

3.10.1 As drenagens para PC devem ser fabricadas de acordo com a PETROBRAS N-1493.

3.10.2 As drenagens devem ser aplicadas em dutos com interferência elétrica de c.c., conforme
Anexo B da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
2

3.10.3 Cada drenagem deve possuir um cabo de, no mínimo, 16 mm ligado a cada duto, instalado
através de uma caixa de medição e interligação (CX-MI), conforme descritos em 9.6 e 9.7 da
ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

3.11 Recebimento e Armazenagem de Materiais e Equipamentos

3.11.1 Os materiais e equipamentos, inclusive embalagens ou acondicionamentos, devem ser
inspecionados logo após o seu recebimento e antes de sua aplicação na montagem, devendo estar
de acordo com os documentos de compra, especificações do fabricante e de projeto.

3.11.2 Os anodos, acessórios e equipamentos elétricos devem estar identificados e certificados. A
identificação deve permitir a rastreabilidade até o certificado de qualidade do material.

4 Sistemas de Corrente Impressa
Esta Seção define os requisitos complementares à Seção 6 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

4.1 Retificadores

4.1.1 Os retificadores para PC devem ser fabricados de acordo com a PETROBRAS N-2608.
2

4.1.2 Cada retificador deve possuir um cabo de, no mínimo, 16 mm ligado a cada duto, instalado
através de uma caixa de medição e interligação (CX-MI), conforme descritos em 9.6 e 9.7 da
ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

4.2 Leitos de Anodos

4.2.1 Generalidades
Define os requisitos complementares ao 6.2.1 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

4.2.1.1 Não é necessário o ajuste de corrente independente por anodo.

4.2.1.2 Todos os anodos devem ser georreferenciados e a faixa devidamente sinalizada por meio de
marcos delimitadores e placas de identificação. Regiões com altos índices de vandalismo podem ficar
isentas da sinalização. [Prática Recomendada]
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4.2.2 Leitos de Anodos Superficiais
Define os requisitos complementares ao 6.2.3 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

Recomenda-se a instalação de uma caixa de passagem junto a cada anodo para possibilitar
a avaliação da corrente injetada individualmente. [Prática Recomendada]

4.2.3 Anodos de Corrente Impressa e Enchimento Condutor
Define os requisitos complementares ao 6.2.4 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

4.2.3.1 O enchimento condutor pode ser formado por moinha de coque metalúrgico ou coque
calcinado de petróleo devendo possuir as características descritas abaixo:
a) resistividade elétrica máxima de 50 Ω .cm, com compactação mínima de coque de
3
1 000 kg/m ;
b) teor de carbono mínimo de 75 % para o coque metalúrgico e 90 % para o coque
calcinado;
c) umidade máxima de 5 %;
d) análise de peneira (granulometria): 100 % deve passar na peneira de 1/2”.
NOTA

Outros materiais poderão ser aplicados desde que comprovados a sua eficiência técnica.

4.2.3.2 Anodos de ferro silício cromo devem atender a ABNT NBR 9240.

4.2.3.3 Anodos de grafite devem atender a ABNT NBR 9241.

4.3 Controle e Distribuição de Saída de Corrente

4.3.1 Distribuição de Corrente para Dutos Múltiplos
Define os requisitos complementares ao 6.3.2 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

Dutos adjacentes ou em uma mesma faixa devem ser eletricamente interligados.

4.3.2 Controle Automático de Potencial
Define os requisitos complementares ao 6.3.3 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

O controle automático de potencial deve atender aos requisitos estabelecidos na
PETROBRAS N-2608.

4.3.3 Controle Automático de Corrente
Define os requisitos complementares ao 6.3.4 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

O controle automático de corrente deve atender aos requisitos estabelecidos na
PETROBRAS N-2608.
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5 Sistemas de Anodos Galvânicos
5.1 Anodos de Zinco
Define requisito complementar ao 7.2 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

Os anodos de zinco devem atender a ABNT NBR 9358.

5.2 Anodos de Magnésio
Define requisito complementar ao 7.3 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

Os anodos de magnésio devem atender a PETROBRAS N-1783.

5.3 Enchimentos para Anodos
Define requisito complementar ao 7.4 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
5.3.1 O enchimento para anodos deve ser preparado a seco e compactado por vibração, colocada
dentro de saco de aniagem e possuir as seguintes características:
a) para anodos de magnésio: 75 % de gesso hidratado em pó, 20 % de bentonita sódica ou
cálcica não ativada e 5 % de sulfato de sódio comercial;
b) para anodos de zinco: 50 % de gesso hidratado em pó e 50 % de bentonita sódica ou
cálcica não ativada.
NOTA

Outros materiais podem ser aplicados desde que comprovados a sua eficiência técnica.

6 Monitoração de Potencial
6.1 Pontos de Teste (Estações de Monitoração)
Define os requisitos complementares ao 8.2 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
6.1.1 Em cada ponto de teste deve existir um cabo proveniente de cada duto da faixa, ver Figura 1.
Ponto de teste
Cabos elétricos

Duto 1

Duto 2

Duto n

Figura 1 - Ligação Elétrica no Ponto de Teste
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6.1.2 As dimensões do ponto de teste devem ser adequadas considerando a instalação de um cabo
proveniente de cada duto da faixa e previsão para expansão futura para no mínimo 1 duto.

6.1.3 Cerca de arame farpado deve ser utilizado em áreas rurais, independente do modelo de ponto
de teste adotado.

6.1.4 Detalhes do ponto de teste devem levar em consideração a experiência do órgão operacional.

6.1.5 Os pontos de teste também devem ser instalados nos seguintes locais:
a)
b)
c)
d)

cruzamento com outros dutos;
cruzamento de ferrovias e estradas principais;
travessia de rios;
furos direcionais.

6.2 Pontos de Testes em Cruzamentos com Tubo Camisa
Define requisito complementar ao 8.4 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

Em cada ponto de teste deve existir um cabo proveniente de cada duto da faixa e seu
respectivo tubo camisa, ver Figura 2.
Ponto de teste
Cabos elétricos

Tubo camisa

Duto 1

Duto 2

Duto n

Figura 2 - Ligação Elétrica no Ponto de Teste em Tubo Camisa
6.3 Pontos de Teste em Juntas Isolantes
Define os requisitos complementares ao 8.5 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

6.3.1 Em cada ponto de teste deve existir um cabo proveniente de cada extremidade da junta
isolante, ver Figura 3.
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Cabos elétricos

Junta isolante

Duto 1

Duto 2

Duto n
Lado protegido

Lado isolado

Figura 3 - Ligação Elétrica no Ponto de Teste em Junta Isolante
6.3.2 Os pontos de teste devem ser alocados fora da área classificada.

6.4 Pontos de Teste Próximos ao Retorno de Correntes
Define os requisitos complementares ao 8.6 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

Para efeitos desta Norma, pontos de teste próximos ao retorno de correntes referem-se à
caixa de medição e interligação (CX-MI) do negativo de retificadores e drenagens.

7 Instalações Especiais
7.1 Proteção Provisória
Define os requisitos complementares ao 9.1 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

7.1.1 Quando do lançamento de um duto em faixa existente o mesmo deve ser imediatamente
interligado ao sistema de PC em operação. Caso necessário, o sistema deve ser reajustado.

7.1.2 Quando do lançamento de um duto em faixa nova, recomenda-se que seja instalado um
sistema provisório de PC, até a entrada em operação do sistema definitivo. [Prática Recomendada]

7.1.3 Durante a execução da obra, devem ser realizadas inspeções periódicas (ao menos mensais
para levantamento de potenciais e semanais para equipamentos elétricos) e a manutenção das
instalações de PC, mesmo provisória, até o término da obra.

7.2 Supressores de Transientes
Define os requisitos complementares ao 9.5 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
NOTA

O supressor de transientes (dispositivo protetor de juntas isolantes) deve possuir as
seguintes características:
a) ser à prova de explosão, posicionado próximo à junta isolante e fixado por meio de cabo
2
rígido com espessura mínima de 16 mm , instalado conforme Figura 4;
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b) a tecnologia de proteção pode ser: centelhador (“spark gap”), diodo de avalanche de
silício (SAD) ou outra tecnologia de estado sólido aprovada pela fiscalização. Varistor de
óxido de zinco não deve ser utilizado;
c) características elétricas:
— freqüência de operação: 60 Hz;
— corrente de impulso máxima (8/20 µs): 100 kA.

Lado isolado
Supressor de transientes

Lado protegido
Cabo rígido 16 mm²
Terminal olhal de aço para
fixação do cabo elétrico

Junta isolante

Cabos 6 mm² do ponto
de teste em junta isolante
Afloramento de
cabo elétrico
Nível do sol o

Figura 4 - Ligação Elétrica do Supressor à Junta Isolante
7.3 Cabos e Conexões Elétricas
Define os requisitos complementares ao 9.6 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

7.3.1 Não é recomendável o uso de solda exotérmica diretamente no tubo. [Prática Recomendada]

7.3.2 A aplicação do revestimento anticorrosivo sobre as conexões dos cabos em trechos aéreos da
tubulação deve ser executada de acordo com PETROBRAS N-442.
NOTA

Não é aceita a aplicação de massa epóxi sobre as soldas.

7.3.3 O cabo elétrico usado no leito de anodos deve possuir revestimento de polietileno de alto peso
molecular (HMWPE).

7.3.4 Emenda entre cabos deve ser evitada. Caso seja imprescindível, deve ser executada com
muflas, conforme Figura 5.

7.3.5 Devem ser tomados os cuidados pertinentes à classificação da área onde serão instaladas as
conexões elétricas.
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Conector tipo parafuso fundido
(envolver com fita auto-fusão)
Molde plástico

Cabo principal

Fita isolante auto-fusão
Resina epóxi

Cabo secundário

Figura 5 - Isolamento da Emenda entre Cabos
7.4 Abrigos para Equipamentos Elétricos

7.4.1 Quando equipamentos elétricos forem instalados fora de unidades operacionais, devem ser
construídos abrigos para proteção contra intempéries e vandalismo.

7.4.2 Os abrigos devem ser construídos conforme o projeto. Modelos de abrigos existentes nas
proximidades devem ser avaliados visando padronizá-los.

7.4.3 Tipos de abrigos:
a)
b)
c)
d)
e)

tela sem cobertura;
tela com cobertura;
alvenaria (convencional ou armada);
concreto armado;
outros: conforme necessidades dos órgãos operacionais.

7.5 Cupons de PC
Define os requisitos complementares ao A.2.4 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

7.5.1 Além de ser usado para medição de potencial “OFF”, o cupom pode ser utilizado para medição
de perda de massa. [Prática Recomendada]

7.5.2 Recomenda-se que sejam instalados cupons de PC em todos os pontos de teste, conforme
Figura 6. [Prática Recomendada]
NOTA

O cupom deve ser conectado ao cabo elétrico por meio de conectores, nunca soldado.
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Nível do solo

Cap
Prensa de cabo

Vai para ponto
de teste

150
Tubulação
Solo igual ao solo do tubo

Figura 6 - Cupom de PC
7.6 Desacoplador de c.a.
7.6.1 Este dispositivo tem função de aterrar indiretamente o duto, interligando-o à malha de terra no
local aonde for instalado. Recomenda-se que seja instalado em todos os afloramentos de um duto.
[Prática Recomendada]
7.6.2 O desacoplador de c.a. deve ser fornecido com invólucro conforme classificação da área onde
for instalado.
7.6.3 Características elétricas:
a)
b)
c)
d)
e)

freqüência de operação: 60 Hz;
tensão de bloqueio: -3; +1 V;
corrente de regime: 45 ARMS;
corrente de falta máxima (30 ciclos): 3,7 kA;
corrente de impulso máxima (8/20µs): 100 kA.

8 Pré-Operação - Testes no Sistema
Define os requisitos complementares ao 10.3 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
8.1 Os levantamentos de potenciais devem estar de acordo com o 3.4 desta Norma.
8.2 Nos dispositivos de drenagem elétrica, devem ser realizados registros contínuos por 24 h para os
potenciais tubo-solo e tubo-trilho e das correntes drenadas, simultaneamente.

8.3 Deve-se realizar um levantamento sobre eventuais interferências da PC em torres metálicas (e
seus contrapesos) de linhas de transmissão que cruzem ou se aproximem dos dutos. Para este
levantamento devem ser chaveados os retificadores adjacentes à torre analisada.
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9 Inspeção e Monitoramento
Define os requisitos complementares à Seção 11 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.
9.1 A periodicidade das inspeções de rotina deve seguir os critérios estabelecidos na Tabela 1.
Medições mais ou menos freqüentes podem ser consideradas com base nos resultados das
inspeções específicas (ver 11.5 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011 e 9.4 desta Norma) e na
estabilidade do sistema com referência à ausência de interferência de correntes de fuga, raios,
condições de solo variáveis etc.

Tabela 1 - Periodicidade de Inspeções de Rotina
Item

Ação
— verificar se a operação e as
condições do retificador estão
Fonte de corrente impressa
satisfatórias e registrar a
(retificadores) e drenagens
tensão e corrente de saída;
de correntes
— medir o potencial e a corrente
do ponto de drenagem.
Conexões
com
outras
Medir o fluxo de corrente
estruturas enterradas
Dispositivos de ligação elétrica
e sistemas de aterramento
Medir a continuidade elétrica
(desacopladores)
Dispositivos de segurança e
Medir ajustes e função
proteção de juntas isolantes

Periodicidade

No mínimo, uma vez por mês
(ver Nota 1)

No mínimo uma vez por ano
No mínimo uma vez por ano
No mínimo uma vez por ano

Pontos de teste
Medir potenciais “OFF” instantâneos Uma vez por ano (ver Notas 2 e 3)
NOTA 1 Se as fontes de corrente impressa (retificadores) e drenagens de correntes possuírem
monitoração remota a periodicidade deve ser no máximo de 3 meses.
NOTA 2 Para sistemas estáveis, o potencial “OFF” instantâneo deve ser medido em todos os pontos
de teste a cada 3 anos, desde que se faça o potencial “ON” anualmente.
NOTA 3 Para sistemas instáveis, deve-se medir o potencial “OFF” nos cupons. Quando não houver
cupom deve ser medido o potencial “ON”.

9.2 Adicionalmente às inspeções de rotina, deve ser realizada a inspeção dos componentes do
sistema de PC, observando o Anexo A desta Norma. Recomenda-se que a inspeção dos
componentes seja feita anualmente. [Prática Recomendada]

9.3 O plano de inspeção específica deve atender, pelo menos, uma das condições descrita na
Tabela 2.

Tabela 2 - Plano de Inspeção Especifica
Condições
a) Quando o resultado da inspeção com “pig”
instrumentado apresentar processo corrosivo
externo, com perda de espessura superior a 50 %,
b) Dutos que não estejam enquadrados nos itens
acima.

Ação
(ver Nota 2)
Após a
CIPS + atenuação de corrente
(AC/ ACVG) ou DCVG na
passagem do
região indicada.
“pig”.
10 anos
CIPS + atenuação de corrente
(ver Nota 1)
(AC/ ACVG) ou DCVG
Prazo

NOTA 1 Prazo máximo para realização da inspeção específica.
NOTA 2 Ver Anexo D da ABNT NBR ISO 15589-1:2011 (Técnicas específicas de inspeção) para as
descrições das ações.
NOTA 3 Caso o duto esteja sujeito a interferências elétricas, a técnica CIPS não é recomendada.
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9.4 Mensalmente, deve ser calculada a disponibilidade operacional (D) de cada retificador,
considerando as horas de operação efetiva (lidas no horímetro) e o tempo decorrido entre inspeções,
conforme a fórmula abaixo:
D (%) =
NOTA

Horas de operação
x 100
Tempo decorrido

Recomenda-se uma
Recomendada]

disponibilidade

operacional

de,

no

mínimo,

80 %.

[Prática

10 Documentação - Generalidades
Define os requisitos complementares ao 13.1.1 da ABNT NBR ISO 15589-1:2011.

10.1 Os documentos de projeto devem atender as PETROBRAS N-381, N-1710 e N-2064.

10.2 O projeto executivo deve ser composto por, no mínimo, os documentos abaixo listados:
a) memorial descritivo do projeto;
b) memória de cálculo;
c) relatórios: levantamento de dados de campo, pré-operação do sistema de PC e inspeção
do revestimento;
d) lista de material;
e) procedimentos executivos: construção e montagem das instalações, pré-operação do
sistema de PC; inspeção do revestimento;
f) desenhos, com os equipamentos e materiais de PC representados em plantas
topográficas com suas respectivas coordenadas. O sistema de projeção será sempre o
UTM, com “Datum Sad 69”:
— mapa geral contendo, pelo menos, os dutos, a distribuição dos componentes do
sistema de PC novos e existentes, terminais, refinarias, estações, juntas de
isolamento elétrico, dutos de terceiros, redes ferroviárias e metroviárias e linhas de
transmissão;
— detalhes de instalação e montagem dos novos componentes do sistema;
— planta com levantamento topográfico e cadastral de retificadores e leitos de anodos
de acordo com as PETROBRAS N-47 e N-1041;
— plantas das estações que tenham instalações de PC, com desenhos de detalhes do
caminhamento dos cabos elétricos, interior das caixas, pontos de solda cabo/duto,
semicélulas permanentes etc.;
g) lista de documentos de projeto;
h) outros documentos (requisição e certificados de materiais, folhas de dados etc.)
necessários ao projeto.

10.3 Antes da entrega do sistema de PC, o projetista deve realizar a revisão dos documentos
existentes na forma de “conforme construído”, independente de terem sido elaborados por terceiros.

91

-PÚBLICO-

N-2298

REV. C

06 / 2013

Anexo A - Inspeção dos Componentes do Sistema de PC
A.1 Itens a serem observados nas estações de corrente impressa:
a) dados gerais do retificador (identificação, localização, características etc.);
b) estado geral de conservação (pintura, limpeza interna e externa, corrosão e aterramento
da carcaça do equipamento), estado físico da calçada externa, sapatas e cintas de
concreto;
c) funcionamento dos voltímetros e amperímetro (comparação com multímetro digital);
d) estado dos disjuntores, fusíveis e supressores de transientes;
e) resistência do leito de anodos, calculada como a razão entre a tensão e a corrente de
saída do equipamento;
f) potencial tubo-solo com o retificador ligado e desligado;
g) estado da fiação e componentes internos, substituindo onde necessário;
h) estado da fixação do retificador, relativo ao poste de aço (e seu prumo), braçadeiras,
porcas e parafusos, funcionamento das portas, engraxando os pinos das dobradiças, se
necessário;
i) para retificadores refrigerados à óleo, recolher amostras de óleo para análise de rigidez
dielétrica (tensão mínima de 1,5 kV, 60 Hz, durante, pelo menos, 1 minuto), verificar se o
teor de umidade e contaminantes está conforme especificação do fabricante do óleo
refrigerante; se algum destes testes falhar, trocar todo óleo;
j) semi-célula permanente de ESC:
— medir o potencial “ON” do duto com a semi-célula permanente e uma portátil,
comparando os valores;
— medição, com uma semi-célula portátil, do potencial “ON” do duto nos locais
monitorados, visando compará-los com o sinal recebido remotamente;
k) aterramento elétrico:
— verificação se está conectado ao neutro da concessionária;
— estado físico das cordoalhas das partes móveis do abrigo;
— poço onde estão localizadas as hastes, incluindo a tampa e conexões elétricas;
— medição a resistência, a qual deve ser inferior a 10 Ω;
l) estado do acesso (estradas, pontes, cercas, porteiras etc.) e condições do terreno
(indícios de erosão, assoreamento etc.) na região de instalação do abrigo, incluindo a
faixa de domínio;
m) verificar o estado e funcionamento do Dispositivo de Monitoração Remota (DMR),
quando aplicável.

A.2 Itens a serem observados nos leitos de Anodos Galvânicos e Inertes
a) identificação;
b) fixação dos marcos de concreto e placa de identificação da faixa do leito;
c) condições do terreno (indícios de erosão, desbarrancamento, assoreamento, cabos
expostos, existência de edificações e plantações não permitidas etc.) na faixa do leito de
anodos;
d) histórico da resistência do leito. Caso uma anormalidade seja detectada, realizar uma
inspeção detalhada do leito utilizando o equipamento de atenuação de corrente ou outra
técnica específica;
e) quando existir caixa de passagem junto ao anodo, deve-se realizar a inspeção do leito
através da medição da corrente drenada por cada anodo, com o auxílio do amperímetro
alicate.

A.3 Itens a serem observados nas estações de drenagem de corrente:
a) dados gerais da drenagem (identificação, localização, características etc.);
b) estado geral de conservação (pintura, limpeza interna e externa, corrosão e aterramento
da carcaça do equipamento), estado físico da calçada externa, sapatas e cintas de
concreto;
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c) funcionamento dos voltímetros e amperímetro (comparação com multímetro digital),
quando houver;
d) estado dos disjuntores, fusíveis e supressores de transientes;
e) estado da conexão elétrica com o trilho ou “bond” de impedância;
f) estado da fiação e componentes internos, substituindo onde necessário;
g) estado da fixação da drenagem, relativo ao poste de aço (e seu prumo), braçadeiras,
porcas e parafusos, funcionamento das portas, engraxando os pinos das dobradiças, se
necessário;
h) semi-célula permanente de ESC:
— medir o potencial “ON” do duto com a semi-célula permanente e uma portátil,
comparando os valores;
— medição, com uma semi-célula portátil, do potencial “ON” do duto nos locais
monitorados, visando compará-los com o sinal recebido remotamente;
i) aterramento elétrico:
— verificação se está conectado ao neutro da concessionária;
— estado físico das cordoalhas das partes móveis do abrigo;
— poço onde estão localizadas as hastes, incluindo a tampa e conexões elétricas;
— medição a resistência, a qual deve ser inferior a 10 Ω;
j) estado do acesso (estradas, pontes, cercas, porteiras etc.) e condições do terreno
(indícios de erosão, assoreamento etc.) na região de instalação do abrigo, incluindo a
faixa de domínio;
k) verificar o estado e funcionamento do DMR, quando aplicável.

A.4 Itens a serem observados nos pontos de teste:
a) dados gerais dos pontos de teste (identificação, localização, características etc.);
b) tipo:
— simples, em tubo-camisa ou em junta isolante;
— aéreo ou enterrado;
— em caixa de alumínio, moirão de concreto etc.;
c) estado do acesso (estradas, pontes, cercas, porteiras etc.) e condições do terreno
(indícios de erosão, assoreamento etc.);
d) estado geral de conservação (pintura, limpeza interna e externa, corrosão), estado físico
da calçada externa, cerca etc.;
e) medição do potencial tubo-solo “ON” (inclusive em ambos os lados das juntas isolantes e
tubos-camisas) e “OFF” (quando aplicável), visando-se verificar se há curto-circuito,
cabos rompidos, danos na instalação ou oxidação dos bornes terminais e parafusos;
f) verificação do funcionamento da semi-célula permanente de ESC, cupom de PC e outros
acessórios, quando aplicável;
g) verificar o estado e funcionamento do DMR, quando aplicável.

A.5 Itens a serem observados nas Juntas de Isolamento Elétrico e supressores de transiente (DPJI)
a) dados gerais das juntas isolantes (identificação, localização, características etc.);
b) tipo da junta (convencional ou monobloco);
c) funcionamento dos anodos de zinco, quando aplicável, medindo os seus potenciais em
relação ao solo;
d) aspecto físico (amassamentos, mordeduras, chamuscamento, trincas, rachaduras e falta
de material nas regiões preenchidas com material isolante);
e) verificação da eficiência do isolamento elétrico, conforme A.3 da ABNT
NBR ISO 15589-1:2011;
f) verificação da eficiência dos supressores de transiente.
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Inspeção e Manutenção de Faixas de Dutos
Terrestres e Relações com Terceiros
Procedimento
Esta Norma substitui e cancela a sua revisão anterior.
Cabe à CONTEC - Subcomissão Autora, a orientação quanto à interpretação do
texto desta Norma. A Unidade da PETROBRAS usuária desta Norma é a
responsável pela adoção e aplicação das suas seções, subseções e
enumerações.

CONTEC
Comissão de Normalização
Técnica

Requisito Técnico: Prescrição estabelecida como a mais adequada e que
deve ser utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma
eventual resolução de não segui-la (“não-conformidade” com esta Norma) deve
ter fundamentos técnico-gerenciais e deve ser aprovada e registrada pela
Unidade da PETROBRAS usuária desta Norma. É caracterizada por verbos de
caráter impositivo.
Prática Recomendada: Prescrição que pode ser utilizada nas condições
previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade de
alternativa (não escrita nesta Norma) mais adequada à aplicação específica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pela Unidade da
PETROBRAS usuária desta Norma. É caracterizada por verbos de caráter
não-impositivo. É indicada pela expressão: [Prática Recomendada].
Cópias dos registros das “não-conformidades” com esta Norma, que possam
contribuir para o seu aprimoramento, devem ser enviadas para a
CONTEC - Subcomissão Autora.

SC - 13
Oleodutos e Gasodutos

As propostas para revisão desta Norma devem ser enviadas à CONTEC Subcomissão Autora, indicando a sua identificação alfanumérica e revisão, a
seção, subseção e enumeração a ser revisada, a proposta de redação e a
justificativa técnico-econômica. As propostas são apreciadas durante os
trabalhos para alteração desta Norma.
“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na PETROBRAS, e qualquer
reprodução para utilização ou divulgação externa, sem a prévia e
expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da
legislação pertinente, através da qual serão imputadas
as
responsabilidades cabíveis. A circulação externa será regulada mediante
cláusula própria de Sigilo e Confidencialidade, nos termos do direito
intelectual e propriedade industrial.”

Apresentação
As Normas Técnicas PETROBRAS são elaboradas por Grupos de Trabalho
- GT (formados por Técnicos Colaboradores especialistas da Companhia e de suas Subsidiárias), são
comentadas pelas Unidades da Companhia e por suas Subsidiárias, são aprovadas pelas
Subcomissões Autoras - SC (formadas por técnicos de uma mesma especialidade, representando as
Unidades da Companhia e as Subsidiárias) e homologadas pelo Núcleo Executivo (formado pelos
representantes das Unidades da Companhia e das Subsidiárias). Uma Norma Técnica PETROBRAS
está sujeita a revisão em qualquer tempo pela sua Subcomissão Autora e deve ser reanalisada a
cada 5 anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As Normas Técnicas PETROBRAS são
elaboradas em conformidade com a Norma Técnica PETROBRAS N-1. Para informações completas
sobre as Normas Técnicas PETROBRAS, ver Catálogo de Normas Técnicas PETROBRAS.
PROPRIEDADE DA PETROBRAS
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1 Escopo
1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis e recomendações a serem seguidas na inspeção e
manutenção de faixas de dutos terrestres e relações com terceiros.

1.2 Esta Norma se aplica às faixas de dutos das quais a gestão da inspeção e manutenção é de
responsabilidade do sistema PETROBRAS

1.3 Esta Norma se aplica a procedimentos iniciados a partir da data de sua edição.

1.4 Esta Norma contém Requisitos Técnicos e Práticas Recomendadas.

2 Referências Normativas
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para
referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas,
aplicam-se as edições mais recentes dos referidos documentos.
o

ANP Portaria n 125 de 5/8/2002 - Acompanhamento de Obras com Interferência em Faixa
de Domínio de Dutos de Petróleo, seus Derivados ou Gás Natural;
o

Norma Regulamentadora n 6 (NR-6) - Equipamentos de Proteção Individual;
Norma Regulamentadora n
Ocupacional;

o

7 (NR-7) - Programa de Controle Médico de Saúde

o

Norma Regulamentadora n 18 (NR-18) - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construção;
PETROBRAS N-1815 - Inspeção Subaquática - Visual;
PETROBRAS N-2162 - Permissão para Trabalho;
PETROBRAS N-2180 - Relatório para Classificação de Locação de Gasodutos Terrestres;
PETROBRAS N-2200 - Sinalização de Dutos, Faixa e Área de Domínio de Duto e
Instalação Terrestre de Produção;
PETROBRAS N-2432 - Revestimento Externo de Concreto para Dutos Submarinos;
PETROBRAS N-2624 - Implantação de Faixas de Dutos Terrestres;
PETROBRAS N-2726 - Terminologia de Dutos;
PETROBRAS N-2737 - Manutenção de Oleoduto e Gasoduto Terrestre;
ABNT NBR 9061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto;
ABNT NBR 12712 - Projeto de Sistema de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível;
ABNT NBR 15280 -1 - Dutos Terrestres, Parte 1: Projeto;
ABNT NBR 15280 -2 - Dutos Terrestres, Parte 2: Construção e Montagem.
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3 Termos e Definições
Para os efeitos deste documento aplicam-se os termos e definições da PETROBRAS N-2726 e os
seguintes.

3.1
área adjacente
área situada fora dos limites da faixa de dutos sujeita a atividades naturais ou antrópicas que possam
representar riscos às instalações sob responsabilidade da PETROBRAS

3.2
área remanescente
área de terreno, de dimensões definidas, adquirida pela PETROBRAS para implantação de faixa de
dutos, porém não ocupado totalmente pela faixa

3.3
carga máxima de tráfego
carga máxima admissível por eixo para tráfego nas faixas de dutos

3.4
classe de locação
critério para a classificação de uma área geográfica de acordo com a densidade populacional e a
quantidade de construções conforme a ABNT NBR 12712. A classe de locação serve para propósitos
de projeto, construção, operação e manutenção de gasodutos. Para definição da periodicidade de
inspeção de faixa, a classe de locação é utilizada para oleodutos e gasodutos

3.5
documento regulador
documento assinado entre o interferente ou solicitante e a PETROBRAS ou sua cessionária, no qual
são estabelecidas as competências, condições e responsabilidades para a execução da interferência

3.6
inspeção sazonal
inspeções geológicas e/ou geotécnicas, realizadas nas faixas de dutos e áreas adjacentes, com
periodicidade e épocas definidas, com o objetivo de verificar “in loco” e registrar em relatório
específico, a criticidade dos possíveis pontos de ocorrências que possam colocar em riscos os dutos
e outras instalações industriais

3.7
interferência
qualquer obra ou serviço que venha a ser executado por terceiros nas áreas das instalações sob
responsabilidade da PETROBRAS
3.8
interferente ou solicitante
pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes ao quadro da empresa responsável pela operação,
inspeção ou manutenção da faixa que venham a solicitar o uso ou execução de obras na faixa
3.9
invasão
ocupação irregular por terceiros nas faixas e áreas remanescentes sob a responsabilidade e/ou de
propriedade da PETROBRAS
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3.10
lindeira
propriedade vizinha que faz fronteira com a faixa ou área de domínio
3.11
ponto sensível
trecho de faixa, duto ou acessório, no qual é considerado mais vulnerável a ações externas
3.12
terceiros
pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes ao quadro da empresa responsável pela operação,
inspeção ou manutenção da faixa

4 Condições Gerais
4.1 Os segmentos de faixas de dutos devem ser classificados de acordo com a densidade
populacional no seu entorno usando a definição de classe de locação, e os tipos de ambientes
atravessados conforme a Tabela 1.
4.2 A classificação das faixas de dutos deve ser revista sempre que algum evento modificar as
condições existentes na sua unidade de locação.
4.3 Esta classificação de faixa de dutos tem por objetivo diferenciar periodicidades de inspeção para
cada segmento de faixa de duto.

Tabela 1 - Tipos de Ambientes
Classificação

Grau de
vulnerabilidade

Exemplo

E1

Baixa

Vazamentos sem repercussão ambiental, poças contidas em
solo sem uso.

E2

Média

Área rural de uso agrícola. Vazamento sem possibilidade de
atingir mananciais de abastecimento urbano.

E3

Alta

Baías e região costeira de relevado interesse econômico e
turístico.

E4

Crítica

Lençol freático ou manancial de abastecimento urbano, área
de proteção ambiental.

4.4 A Tabela 1 não é aplicável para faixa de dutos que possuam somente gasodutos instalados. O
conceito de grau de vulnerabilidade está associado às conseqüências de vazamentos de líquidos em
relação ao meio ambiente.

5 Inspeção de Faixa de Dutos
Esta Seção trata dos diversos
remanescentes/adjacentes.

tipos

de

inspeção

das

faixas

de

dutos

e

áreas
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5.1 Inspeção de Rotina
O objetivo desta inspeção é identificar, ao longo de toda a extensão da faixa, acessos e áreas
adjacentes, a existência de irregularidades ou não conformidades que possam alterar as condições
físicas da faixa, causar esforços mecânicos anormais nos dutos, colocar em risco as instalações
existentes e danos ao meio ambiente, tais como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ocorrências geotécnicas (erosão, escorregamentos e outros);
tráfego de veículos e/ou equipamentos pesados sobre a faixa;
limpeza da faixa (roçada, entulhos, lixo ou sucata);
plantio de vegetação ou cultivo de plantas não permitidas;
deficiência do sistema de drenagem da faixa;
queimadas;
ocupação irregular da faixa por terceiros;
realização de obras ou serviços nas proximidades ou que interfiram com a faixa (aterros,
escavações, demolições, construções, detonações, lançamento de efluentes e outros);
i) sinalização de faixa, instalações e acessos (áreas de válvulas, equipamentos do sistema
de proteção catódica, “vents”, travessias de rios e lagos, travessias aéreas, e outros);
j) zona de afloramento ou falta de cobertura do duto;
k) travessia de corpos d’água e cruzamentos;
l) áreas cercadas e instalações de superfície (estações de medição, intermediárias
desassistidas, áreas de lançadores/recebedores de “pig”, válvulas de bloqueio,
equipamentos do sistema de proteção catódica e outros);
m) indícios de vazamentos de produtos;
n) travessias ou passagens aéreas dos dutos (quanto ao revestimento externo, suportação,
estruturas de proteção contra impactos externos);
o) túneis (sistema de drenagem, iluminação, integridade das paredes e outros).
p) ruídos ou vibrações anormais no duto ou nas instalações sobre a faixa;
q) atos de vandalismo;
r) barragens, açudes e áreas extrativistas situadas até 200 metros de distância de cada
lado da faixa.
NOTA

Caso seja constatada alguma situação de anormalidade (provocada, por exemplo por fortes
chuvas) devem ser solicitadas inspeções específicas.

5.1.1 Inspeção de Rotina Terrestre
A Inspeção terrestre tem por objetivo obter uma visão detalhada da faixa.

5.1.1.1 A inspeção terrestre, a critério do órgão, pode ser feita por uma ou mais das seguintes
maneiras:
a) a pé;
b) com a utilização de veículos;
c) ou outro meio, em função das condições locais existentes.

5.1.1.2 A frequência de inspeção das locações das faixas é indicada pela Tabela 2. Para faixas onde
estão inseridos apenas gasodutos, adotar a frequência de inspeção do tipo de ambiente E1.
NOTA 1 No caso de faixas contendo apenas dutos cujo fluido, no caso de vazamento, se comporte
como gás, adotar o tipo de ambiente E1. (Exemplo: GLP ou GNL)
NOTA 2 As frequências devem ser estabelecidas considerando a natureza e quantidade das
ocorrências observadas nas inspeções anteriores.
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Tabela 2 - Periodicidade de Inspeção das Locações (Segmentos) das Faixas de
Dutos
Classe
Locação
Tipos de
Ambiente
E1

NOTA

Classe
1

Classe
2

Quadrimestral Quadrimestral

Classe
3

Classe
4

Mensal

Quinzenal

E2
Bimestral
Bimestral
Mensal
Quinzenal
E3
Mensal
Mensal
Quinzenal
Semanal
E4
Mensal
Mensal
Quinzenal
Semanal
As periodicidades definidas na Tabela 2 podem ser revistas a partir
de uma avaliação de risco específica para faixa considerando,
também as condições atuais de integridade dos dutos da faixa.

5.1.1.3 Deve ser elaborado procedimento de inspeção, descrevendo as faixas (nome), tipo,
periodicidade (períodos e datas) e relatórios (tipos e data de apresentação).

5.1.2 Inspeção de Rotina Aérea
A Inspeção aérea tem por objetivo obter uma visão geral da faixa e seu entorno, de forma a identificar
possíveis impactos à faixa.

A frequência mínima para inspeção aérea utilizando helicóptero deve ser semestral para faixas com
extensão superior a 50 km.
NOTA

As frequências devem ser estabelecidas considerando a natureza e quantidade das
ocorrências observadas nas inspeções anteriores.

5.2 Inspeção Geológico - Geotécnica
Tem por objetivo identificar, cadastrar, classificar e monitorar ao longo das faixas de dutos e áreas
adjacentes, alterações no solo e/ou subsolo motivadas por fenômenos naturais (geológicos), bem
como interferências de obras de qualquer natureza com o solo e/ou subsolo (geotécnicas),
detectadas na inspeção de rotina, com risco para a segurança e Integridade Estrutural dos Dutos, de
acordo com as recomendações indicadas no Anexo A.
5.3 Inspeção de Travessias de Corpos D'Água
5.3.1 A inspeção das travessias submersas de dutos sob corpos d’água ou formações lacustres tem
por finalidade verificar as seguintes situações:
a) cobertura dos dutos;
b) condições dos dutos sob o leito do curso d’água e formações lacustres (trechos expostos
ou em vãos livres, tipo de solo de fundação, situação da jaqueta de concreto, alças de
deformação, e outros);
c) condições das margens (estabilidade, obras de contenção, cobertura vegetal);
d) condições da sinalização;
e) dragagem;
f) extração de areia.

5.3.2 As inspeções devem ocorrer com periodicidade máxima de 5 anos e devem ser realizadas por
métodos diretos e/ou indiretos.
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5.3.3 Recomenda-se que o método de inspeção com mergulhador pode ser realizado nos casos
onde houver incertezas nos resultados ou quando julgada relevante, considerando os requisitos da
PETROBRAS N-1815. [Prática Recomendada]

5.3.4 As inspeções devem ser realizadas no máximo a cada 2 anos e 6 meses para os casos de
travessias enquadradas em pelo menos um dos itens listados abaixo:
a)
b)
c)
d)

modificação abrupta de calha de rios no local da travessia;
identificação de novas regiões de extração de areia sobre ou nas imediações da faixa;
interferência externa sobre o duto (embarcações, cabos, âncoras, e outros);
travessias com cobertura do duto inferior a 1,5 m, sem confirmação da estabilidade da
calha do rio em pelo menos duas inspeções consecutivas.

5.3.5 Os métodos que podem ser utilizados na inspeção são, por exemplo:
a) “Ground Penetrating Radar” (GPR); b)
sondagem eletromagnética condutiva; c)
batimetria de feixe único ou multifeixe;
d) "Sub Bottom Profile" (SBP) - perfilador de subfundo;
e) “side scan sonar”;
f) magnetômetro;
g) topografia estação total;
h) transporte de coordenadas pelo método de "Global Position System" (GPS) estático; i)
inspeção direta através de escavação;
j) inspeção direta através de “jet probe";
k) "pig" inercial.

5.3.6 Todas as inspeções devem ser registradas, descrevendo a metodologia empregada,
instrumentação utilizada, mapas topográfico e batimétrico, desenhos dos trechos das travessias,
planilha dos pontos medidos (cobertura, extensão de trechos expostos, anormalidades no duto e tipo
de solo), recomendações para regularização da travessia ou parte da travessia.

5.4 Registro das Inspeções e Recomendações
Quando da realização das inspeções das faixas devem ser emitidos relatórios, arquivados em meio
físico ou digital, de modo a compor seu histórico, devendo conter no mínimo:
a) identificação da faixa (segmento, trecho, quilometragem), título, número, período da
inspeção e data do relatório;
b) objetivo, tipo de inspeção realizada, documentos complementares, conclusão,
recomendações, observações para inspeções futuras e relação de documentos
anexados;
c) anormalidades verificadas;
d) serviços/obras em andamento;
e) identificação e assinatura dos responsáveis pela inspeção.

6 Manutenção
6.1 Mapeamento das Faixas
6.1.1 Recomenda-se que o mapeamento cartográfico e planialtimétrico das faixas na escala 1:10 000
com uma largura mínima de 400 m, mostrando a faixa do duto e áreas adjacentes, da forma prevista
na PETROBRAS N-2624, seja atualizado com periodicidade máxima de 5 anos. [Prática
Recomendada]
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Para as áreas suscetíveis a ocorrências geológico-geotécnicas, o responsável pela
inspeção deve avaliar a necessidade de atualizar o mapeamento cartográfico e
planialtimétrico cobrindo uma largura superior a 400 m, mostrando as regiões de influência.

6.1.2 A atualização de alterações no cadastro existente de proprietários, divisas de propriedades e
outras benfeitorias e/ou alterações de cunho geral no mapeamento cartográfico deve ser feita
conforme demanda especifica.

6.1.3 Atualizar o levantamento e cadastro das áreas minerárias e barragens existentes próximas às
faixas dos dutos. Realizar estudo e plano de ação com base nas informações obtidas no
levantamento.

6.1.4 Manter a rede de marcos geodésicos que deve servir de base de amarração para todos os
trabalhos de mapeamento citados e intervenções posteriores nas faixas, quer pela PETROBRAS ou
por terceiros, cadastrando os marcos em plantas específicas e no sistema de informações
geográficas da faixa de dutos.

6.1.5 A posição de cada duto instalado nas faixas e suas instalações complementares (como por
exemplo, válvulas, leitos de anodos, retificadores), deve ser mantida atualizada, obtendo-se precisão
mínima de 0,5 m na projeção horizontal e 10 % na profundidade de enterramento.
NOTA

Esta atualização do mapeamento é executada de modo localizado, preservando-se o
restante que não for alterado, a partir dos seguintes critérios:
a) mudança de zoneamento urbano ou classe de locação conforme PETROBRAS N-2180;
b) abertura de nova variante em faixa existente;
c) mudança ou introdução de plantio de culturas permanentes.

6.2 Manutenção das Faixas
Os principais serviços de manutenção das faixas que devem ser executados são:
a) limpeza da faixa;
b) obras de contenção e estabilização;
c) sistema de drenagem;
d) sinalização;
e) revestimento vegetal;
f) manutenção de acessos; g)
obras civis de urbanização; h)
limpeza de áreas cercadas;
i) manutenção predial das instalações de superfície.
NOTA

Em função dos aspectos geográficos e regionais, devem ser elaborados procedimentos
executivos, incluindo os recursos, descrição das principais tarefas e respectivos requisitos
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS).

6.2.1 Limpeza da Faixa

6.2.1.1 A faixa de dutos deve ser identificada e visualizada em toda a sua extensão e largura. Para
tanto qualquer vegetação que não permita a visualização deve ser roçada com o objetivo de manter a
faixa limpa e desimpedida para inspeções e outros serviços. As condições para a visualização aérea
devem ser mantidas, sempre que possível, com a poda periódica das copas das árvores adjacentes.
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6.2.1.2 Dependendo do local e da autorização do proprietário, o material roçado pode ser deixado
sobre a faixa. Em regiões povoadas, urbanas e áreas cercadas, a vegetação cortada deve ser
retirada e depositada em local licenciado.

6.2.1.3 Em faixas implantadas em condições que permitam legalmente o plantio e manejo de
lavouras ou capineiras, as exigências restritivas de visualização e tráfego na faixa não são aplicáveis.
As faixas são identificadas por sinalização apropriada.

6.2.1.4 A roçada da vegetação alta e que não permite visualizar a faixa, pode ser executada de
forma manual ou mecânica, deixando a roçada da vegetação em altura próxima do nível do terreno
existente.

6.2.1.5 Dentro dos limites da faixa não é permitido o plantio de árvores.

6.2.1.6 Capinar, com execução de aceiros, junto às instalações ao longo da faixa, tais como: pontos
de testes, leitos de anodos, estações de drenagem elétrica, retificadores, “vents” e áreas de válvulas.

6.2.1.7 Desobstruir os cursos d’água (valetas, córregos) que cruzam a faixa, com retirada de
vegetação, entulhos e material de solo carreado, restaurando-se as medidas originais. Verificar se há
exposição e dano no duto.

6.2.1.8 Desobstruir os bueiros, canaletas e caixas do sistema de drenagem da faixa, com retirada de
entulhos, vegetação e material de solo carreado.

6.2.1.9 Retirar o material de solo carreado da parte inferior (pé) da leira, espalhando e compactando
sobre a parte superior (crista) visando a reconstituição.

6.2.1.10 Remover todo e qualquer material existente sobre a faixa, decorrente de enxurradas e
deslizamentos, bem como lixo depositado por terceiros.

6.2.2 Obras de Estabilização, Contenção, Drenagem e Monitoramento

6.2.2.1 Planejar, projetar e programar os serviços, determinados pelas inspeção específica ou
geológica e geotécnica, necessária para estabilização, contenção, drenagem e monitoramento dos
terrenos das faixas de dutos ou no seu entorno.

6.2.2.2 As obras de estabilização, contenção, drenagem e monitoramento em geral, tais como:
enrocamentos, barragens, cortinas atirantadas, muros de arrimo, revestimento de taludes, instalação
de instrumentação para monitoramento de encostas devem ser projetadas por profissional legalmente
habilitado.

6.2.2.3 As obras de contenção mais comuns, pequenos muros de arrimo (solo cimento, concreto
ciclópico, gabiões), devem ser previamente projetadas, levando-se em conta as características do
solo, cursos d’água e condições climáticas.
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6.2.3 Drenagem Superficial
6.2.3.1 O escoamento ou condução das águas pluviais sob o terreno deve ser por meio de bueiros,
podendo ser utilizado tubo de concreto, conforme projeto específico.

6.2.3.2 Para escoamento das águas pluviais a céu aberto prever a instalação de canaletas préfabricadas ou moldadas “in loco” conforme projeto específico.

6.2.3.3 Abertura de valas ou canais de drenagem em terreno natural deve ser através de escavação
mecânica e/ou manual para melhoria do escoamento.

6.2.3.4 A destinação das águas pluviais tem que ser em local predeterminado e que não cause
erosão no terreno. Para tanto devem ser previstas caixas de drenagem ou caixas dissipadoras, além
de outros dispositivos de quebra da energia cinética decorrente do movimento das águas.

6.2.3.5 O projeto de drenagem superficial deve evitar problemas causados pelo deságue das águas
nas propriedades de terceiros e sistemas existentes, tais como, erosão localizada, assoreamentos ou
perda de culturas e outras benfeitorias existentes.

6.2.4 Sinalização
6.2.4.1 A faixa de dutos, além de estar limpa e demarcada, deve ter a sinalização conforme
PETROBRAS N-2200.

6.2.4.2 Os marcos e placas que estiverem quebrados devem ser substituídos e os que estiverem
com avarias devem ser recuperados.

6.2.5 Revestimento Vegetal
6.2.5.1 A vegetação nativa deve, preferencialmente, ser mantida em locais sujeitos a erosões e com
declives acentuados, visando a preservação da faixa e seu entorno.

6.2.5.2 Antes do corte ou poda da vegetação de grande porte (árvores, arbustos e espécies nativas),
deve ser observado o disposto em 9.2.4.
6.2.6 Manutenção de Acessos
Devem ser mantidos em condições de tráfego os acessos aos pontos notáveis listados abaixo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

áreas de válvulas;
estações de medição e pontos de entrega;
retificadores e estações de drenagem elétrica;
locais de monitoramento de encostas;
caixas de monitoramento de corrosão interna e com provadores de corrosão;
estações de compressão e bombeamento;
áreas de recebimento e lançamento de “pigs”;
estações de telecomunicações;
principais travessias e cruzamentos;
áreas com “vents”;
pontos de lançamento de barreiras para combate a emergências.
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6.2.7 Limpeza de Áreas Cercadas

6.2.7.1 Capinar e/ou roçar o interior de áreas cercadas, com retirada de vegetação do piso, remoção
de detritos, limpeza de pisos, paredes e tetos das edificações, limpeza das tubulações e acessórios.
Externamente, junto à cerca que circunda a área, o terreno deve ser capinado (aceiro) em uma faixa
de largura mínima de 2 m.
6.2.7.2 A frequência de limpeza deve ficar a critério do órgão operacional em função das condições
locais (povoados, regiões urbanas, estradas).

6.3 Registros dos Serviços de Manutenção
Os serviços de manutenção devem ser registrados em relatórios específicos ou sistema informatizado
de gerenciamento.

7 Relações com Terceiros
7.1 Requisitos Gerais
Definir um programa de relacionamento com terceiros visando garantir a prevenção de acidentes em
faixas de dutos sob o aspecto do modo de falha ação de terceiros.

7.2 Comunicação com a Comunidade Vizinha

7.2.1 Implantar programa de relacionamento com a comunidade vizinha às faixas de dutos,
informando a existência das faixas, bem como dos dutos e seus produtos transportados, além de
aspectos de segurança relacionados.
7.2.1.1 Elaborar um programa de relacionamento comunitário nas áreas de influência dos dutos,
utilizando estudos de impacto socioambiental e/ou diagnósticos situacionais das comunidades. Os
temas a seguir devem fazer parte da comunicação básica estabelecida pela PETROBRAS com todos
os seus públicos de interesse:
a) suas atividades, suas instalações, suas funções, modo de identificá-las, produto
transportado e suas características;
b) riscos e impactos das atividades e medidas adotadas para minimização e controle;
c) telefone verde;
d) perigos associados a vazamentos;
e) usos conformes e não conformes da faixa de dutos;
f) como reconhecer e reagir a uma situação emergencial.
7.2.1.2 Deve ser determinado o nível de criticidade de cada comunidade, a fim de permitir a
priorização das ações de relacionamento comunitário. O grau de criticidade deve ser definido
considerando os riscos inerentes das atividades da empresa e também a possibilidade da ação de
terceiros causar danos à integridade dos dutos e à segurança da população do entorno e do meio
ambiente.

7.2.1.3 Para o desenvolvimento do programa de relacionamento comunitário devem ser
consideradas as seguintes etapas:
a) plano de trabalho contendo: metodologia, responsável e prazo;
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b) planejamento mensal de atividades;
c) monitoramento do programa;
d) avaliação do programa (análise crítica).

7.2.2 Além do contato verbal, podem ser utilizados outros meios de informação, como por exemplo:
folhetos, revistas, cartazes e calendários. [Prática Recomendada]

7.2.3 Manter registro dos temas abordados nos contatos, bem como eventuais manifestações e
respectivas soluções adotadas.

7.2.4 A frequência de contatos com a comunidade deve ser definida no programa ou procedimento
de comunicação com a comunidade vizinha às faixas de dutos.

7.2.5 Quando da realização de palestras, visitas às áreas operacionais ou outro tipo de evento com
os órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos, órgãos de emergência e órgãos de meio
ambiente, devem ser entregues mapas de localização das faixas de dutos.

7.3 Comunicação com Prefeituras
Enviar comunicado às Prefeituras dos Municípios atravessados pelas faixas de dutos contendo
informações sobre a locação das faixas (mapa geográfico) e consulta prévia a PETROBRAS antes da
aprovação de construções e loteamentos junto às faixas de dutos. Este comunicado deve ser enviado
com periodicidade máxima de 4 anos ou quando da substituição do chefe do poder executivo
municipal.

7.4 Atendimento às Comunicações das Comunidades
7.4.1 Registrar e tratar as demandas encaminhadas pela comunidade via telefone
(0800 ou outro), por meio de contatos diretos, correspondências e outros meios de comunicação,
conforme procedimento específico.

7.4.2 Divulgar às comunidades os telefones de contato existentes no órgão operacional, podendo ser
por meio de contato direto, sinalização (placas de advertência ou marcos) e folhetos.

8 Gestão de Interferências de Terceiros Com as Faixas de Dutos
8.1 Interferências
Elaborar e implantar processo para regular, controlar e gerenciar as interferências de terceiros em
áreas de uso do sistema PETROBRAS, em conformidade com as premissas estabelecidas na
Portaria ANP 125/2002, passando pelas etapas de cadastramento, análise de viabilidade técnica,
emissão de parecer técnico, assinatura de documento regulador, acompanhamento das obras ou
serviços e arquivamento do processo.

8.1.1 Solicitação para Execução da Interferência
8.1.1.1 Após recebimento da comunicação pelo interferente com a intenção de executar a obra ou o
serviço, órgão da PETROBRAS envia as informações necessárias do processo solicitando a
documentação técnica (projetos, procedimentos, cronograma e outros) pertinente para análise
técnica.
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O projeto da obra interferente a ser apresentado para aprovação do órgão da PETROBRAS
deve tomar como base o desenho da PETROBRAS, inclusive no aspecto do sistema de
projeção e “datum” utilizados, de forma a permitir a inserção das informações em sistema de
informações geográficas.

8.1.1.2 O órgão da PETROBRAS formaliza a solicitação da interferência, cadastrando e
acompanhando as etapas do processo em sistema específico até sua conclusão e arquivamento.

NOTA

Deve ser analisada a necessidade de inclusão de cláusula de seguros das instalações da
PETROBRAS no documento regulador como responsabilidade do interferente, visando
salvaguardar os interesses da PETROBRAS, mencionando-o no parecer técnico.

8.1.2 Viabilidade Técnica da Interferência
8.1.2.1 O órgão da PETROBRAS analisa e verifica a viabilidade técnica para execução da
interferência com base nas normas técnicas, especificações e recomendações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e normas da PETROBRAS em vigor e, conforme
considerações gerais e orientações técnicas descritas a seguir, estabelecendo as condições a serem
observadas, emitindo um parecer técnico viável ou inviável ao interferente.

8.1.2.2 Considerações Gerais

8.1.2.2.1 Identificar os desenhos de referência da PETROBRAS relativos ao local da interferência,
que devem ser anexados ao parecer técnico.

8.1.2.2.2 Visitar o local da interferência, para verificação das condições originais da área e a
necessidade de elaboração de estudos específicos para inspecionar as instalações subterrâneas ou
as condições geotécnicas.

8.1.2.2.3 Antes do início das obras ou serviços, realizar sondagens que garantam a localização de
cada duto na faixa, no trecho da interferência e, essas sondagens devem ter afastamento máximo
longitudinal ao duto de 5 m.

8.1.2.2.4 Sinalizar no campo com piquetes de madeira os dutos localizados pelo processo de
sondagem, os quais devem constar nos projetos do interferente.

8.1.2.2.5 Classificar a interferência quanto à sua posição em relação à faixa de dutos conforme
8.1.2.3 a 8.1.2.6.

8.1.2.2.6 Nos cruzamentos sobre os dutos deve ser verificado se a carga adicional advinda da
interferência é compatível com a carga máxima admissível suportada pelos dutos.

8.1.2.2.7 No caso de obras que venham a dificultar o acesso futuro às instalações subterrâneas da
PETROBRAS, verificar a necessidade de escavação e prévia inspeção das instalações, bem como
estabelecer eventuais medidas de proteção ou que visem facilitar o acesso às instalações
subterrâneas, após a implantação da interferência; estabelecer as dimensões do trecho a ser
escavado, bem como verificar a necessidade de troca do solo na área da interferência.
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8.1.2.2.8 Caixas de inspeção, passagem e válvulas da interferência devem estar fora dos limites da
faixa de dutos.

8.1.2.2.9 Caso seja necessário o trânsito de máquinas e/ou equipamentos durante a execução da
interferência sobre a faixa de dutos, deve ser verificado se o terreno e os dutos suportam as cargas;
solicitar instalação de sinalização para delimitação do trecho proveniente do estudo para a passagem
das cargas.
8.1.2.2.10 Na eventual necessidade de realização de detonação de cargas explosivas próximas a
faixa, o interferente deve apresentar estudos de impactos aos dutos.

8.1.2.2.11 Caso seja verificada a necessidade de intervenções nos dutos existentes, devem ser
envolvidos os responsáveis pelos dutos na análise técnica.

8.1.2.3 Obras Aéreas

8.1.2.3.1 Os cruzamentos aéreos devem ser executados numa altura compatível com a finalidade a
que se destina a instalação, sendo obedecidas eventuais restrições quanto à utilização da área pela
PETROBRAS.
8.1.2.3.2 Nos cruzamentos de linhas de distribuição de energia elétrica com tensões entre 220 V e
13 800 V, deve ser mantida uma distância mínima de 6 m entre as linhas de distribuição e o nível do
solo; devem ser analisadas as interferências do sistema de transmissão e eventuais aterramentos,
com as instalações da PETROBRAS.

8.1.2.3.3 Os postes e estais devem ficar fora dos limites da faixa, a uma distância mínima de 3 m.

8.1.2.3.4 Recomenda-se que os postes adjacentes à faixa não possuam aterramento e o ângulo de
cruzamento da fiação com a faixa seja de 90θ. [Prática Recomendada]

8.1.2.3.5 As linhas de transmissão ou distribuição de energia elétrica com tensões iguais ou maiores
que 69 kV, devem ser sinalizadas com esferas no cruzamento com a área ocupada pela
PETROBRAS, segundo normas próprias do solicitante ou, na inexistência destas normas próprias,
segundo padrões estabelecidos por órgãos técnicos oficialmente reconhecidos ou ainda, conforme
orientações e normas da PETROBRAS.

8.1.2.3.6 Recomenda-se que o ângulo de cruzamento com a faixa de dutos seja o mais ortogonal
possível, com ângulo mínimo de 60θ e a distância mínima das torres de 30 m em relação aos limites
laterais da faixa. [Prática Recomendada]

8.1.2.3.7 O solicitante deve apresentar estudo das interferências eletromagnéticas da linha de
transmissão sobre a faixa, visando a segurança das instalações e pessoas; este estudo deve
contemplar:
a) o perfil de tensão ao longo de todo o duto;
b) o levantamento das medidas corretivas necessárias, realizando a simulação das novas
tensões resultantes, até que seja obtida a condição de segurança para os dutos e
pessoas;
c) o limite de tensão induzida total deve ficar abaixo de 5 000 V.
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8.1.2.4 Obras em Nível
8.1.2.4.1 Verificar a necessidade de substituição do solo e de compactação, determinando o tipo de
material de reposição.

8.1.2.4.2 Havendo necessidade de corte no terreno da faixa, indicar a cota de rebaixamento do nível
do terreno.
8.1.2.4.3 Havendo necessidade de aterro, verificar o tipo de solo e compactação, bem como a altura
da camada de material, para que o duto não fique muito profundo. Se for o caso, determinar a
instalação de proteção mecânica.

8.1.2.4.4 Verificar se a drenagem de águas no local será afetada, e se precisa de alterações.

8.1.2.4.5 Deve ser instalada sinalização de acordo com a PETROBRAS N-2200.

8.1.2.4.6 Nos casos de acesso de veículos devem ser verificados:
a) a carga máxima prevista para circular, que deve ser inferior à tensão admissível do duto;
b) se o tipo de pavimentação a ser adotada permite o acesso aos dutos em eventuais
manutenções;
c) as condições de bloqueio do trânsito pelo tempo necessário para manutenção dos dutos
da PETROBRAS.
NOTA

Caso necessário, instalar proteção mecânica.

8.1.2.5 Obras Subterrâneas
8.1.2.5.1 A distância mínima entre a interferência e a instalação existente deve ser de acordo com o
estabelecido na ABNT NBR 15280-1 e NBR 15280-2.

8.1.2.5.2 Verificar a necessidade de proteções como jaqueta de concreto (PETROBRAS N-2432)
e/ou tubo camisa (ABNT NBR 15280-1 e NBR 15280-2).

8.1.2.5.3 Deve ser instalada sinalização de acordo com a PETROBRAS N-2200.

8.1.2.5.4 Em áreas onde existam instalações subterrâneas da PETROBRAS, as escavações que se
façam necessárias à execução da obra devem ser feitas, em princípio, apenas com ferramentas
manuais; escavações com equipamentos mecanizados só devem ser autorizadas após criteriosa
verificação da situação das instalações da PETROBRAS e devem ser, necessariamente,
acompanhadas pela fiscalização da PETROBRAS.

8.1.2.5.5 Nos cruzamentos de tubulações em aço ou ferro fundido com diâmetro maior ou igual a 4”
com os dutos da PETROBRAS, exigir do solicitante projeto de proteção catódica para análise e
emissão de parecer técnico.
8.1.2.5.6 No caso de adutoras ou quaisquer outras tubulações conduzindo fluidos sob pressão ou de
esgoto, deve ser analisada a instalação de válvulas de bloqueio à montante e à jusante do
cruzamento com a área de uso da PETROBRAS.
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8.1.2.5.7 Cruzamentos de cabos elétricos ou telefônicos, quando subterrâneos, devem ser
executados através de eletrodutos envelopados em concreto, devidamente sinalizados, segundo
normas próprias do solicitante ou, na inexistência destas, segundo padrões estabelecidos por órgãos
técnicos oficialmente reconhecidos ou, ainda, conforme orientações e normas da PETROBRAS.

8.1.2.6 Obras Especiais

8.1.2.6.1 Deve ser verificado se as orientações descritas anteriormente podem ser adequadas a
interferência.

8.1.2.6.2 Havendo necessidade consultar normas PETROBRAS e/ou outras normas técnicas
pertinentes ao tipo de interferência.

8.1.3 Emissão do Parecer Técnico

8.1.3.1 Interferência Viável
O órgão da PETROBRAS deve emitir parecer técnico informando a viabilidade técnica do projeto do
interferente e estabelecendo as condições a serem observadas quando da execução da interferência.

8.1.3.2 Interferência Inviável
Prepara correspondência resposta ao interferente, comunicando o fato com as devidas justificativas.
Após o envio da resposta ao interferente, o processo deve ser encerrado e arquivado.

8.1.4 Documento Regulador

8.1.4.1 O órgão da PETROBRAS analisa a situação dominial da área envolvida, determina o tipo de
documento a ser emitido para a formalização do processo, que deve ser:
a) permissão de uso: quando a interferência ocorrer em área de propriedade da
PETROBRAS;
b) termo de ajuste: quando a interferência ocorrer em área na qual a PETROBRAS detenha
apenas direitos de uso de passagem (domínio público ou servidão).
NOTA

Quando a situação não se enquadrar em nenhum dos documentos citados, ou quando a
natureza da obra e/ou sua forma de execução apresentam características especiais, deve
ser feita consulta à assessoria jurídica ou serviço jurídico regional para orientação. A minuta
do documento deve ser encaminhada à assessoria jurídica ou ao serviço jurídico, com os
anexos necessários para a completa análise sob os aspectos legais e normativos.

8.1.4.2 O órgão da PETROBRAS encaminha a minuta do documento regulador para apreciação do
interferente, que deve se manifestar no prazo estabelecido entre as partes, concordando com os
termos do documento regulador ou propondo as modificações que julgar conveniente.

8.1.4.3 Havendo proposta do interferente de modificações que alterem substancialmente o texto do
documento, este deve ser submetido ao Serviço Jurídico Regional para apreciação dos aspectos
legais.
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8.1.4.4 Após aprovação da minuta pelo interferente, o documento regulador deve ser assinado entre
as partes.

8.1.5 Execução da Interferência

8.1.5.1 O órgão da PETROBRAS deve acompanhar todas as obras ou serviços a serem realizados
na faixa de dutos.

8.1.5.2 Os serviços somente podem ser iniciados após o recebimento do documento regulador ou
outro que o substitua, devidamente assinado entre as partes.

8.1.5.3 Observar que a obra seja executada em conformidade com o projeto aprovado e as
condições estabelecidas no documento regulador e seus anexos, atentando para o cumprimento das
recomendações técnicas.

8.1.5.4 Em caso de emergência em que haja vazamento e/ou fogo, deve ser comunicado
imediatamente ao órgão responsável através de telefone ou outro meio de comunicação, para
acionamento do Plano de Contingência Local.

8.1.5.5 Caso sejam necessárias alterações no projeto original da interferência o interferente deve
enviar para análise do órgão da PETROBRAS as alterações propostas. A continuidade dos serviços
dar-se-á somente após o retorno do processo com a devida aprovação.

8.1.6 Encerramento e Arquivamento do Processo

8.1.6.1 Após a conclusão dos serviços deve ser efetuada a atualização dos desenhos PETROBRAS
referentes à área envolvida, inserindo os dados relativos à interferência, conforme executada,
destacando o seu posicionamento em relação aos equipamentos e/ou instalações da PETROBRAS.

8.1.6.2 O órgão da PETROBRAS deve providenciar o arquivamento do processo, bem como toda
documentação técnica gerada, disponibilizando-a em sistema específico.

8.1.6.3 Recomenda-se que para melhor entendimento do andamento dos processos de
interferências de terceiros com as faixas de dutos, acompanhar e controlar as várias etapas
conforme Anexo B. [Prática Recomendada]

8.2 Tratamento de Invasões
Elaborar e implantar processo para prevenir e tratar as invasões nas faixas de dutos e áreas de
propriedade da PETROBRAS, com vistas à integridade das instalações e em conformidade com os
aspectos jurídicos da PETROBRAS. As ações preventivas e corretivas estão, respectivamente, em
8.2.1 e 8.2.2.

8.2.1 Ações Preventivas
8.2.1.1 Manter atualizado o cadastro patrimonial dos terrenos próprios ou de servidão de passagem,
que fazem parte das faixas de dutos, áreas com instalações diversas (como por exemplo, válvulas de
bloqueio, estações de medição, retificadores com leitos de anodos), acessos e áreas remanescentes.
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8.2.1.2 Realizar inspeções na faixa de dutos e áreas remanescentes, conforme definido em 5.1.

8.2.1.3 Manter a sinalização e demarcação das faixas de dutos.

8.2.1.4 Manter programa de comunicação com as comunidades vizinhas e/ou proprietários.

8.2.1.5 Delimitar as áreas suscetíveis a invasões, construindo barreiras físicas (cercas, muros,
acessos, urbanizações) conforme previsto no documento patrimonial da área.

8.2.1.6 Manter programa de relacionamento junto às comunidades, concessionárias de serviços
públicos, prefeituras, órgãos de emergência e órgãos de meio ambiente, entre outros, de forma a
alertar as autoridades competentes quanto à existência de faixas de dutos e, conforme definido
em 7.3.

8.2.2 Ações Corretivas

8.2.2.1 Para invasões existentes com prazo de até 1 ano, devem ser aplicadas as ações conforme a
seguir:
a) notificação do(s) invasor(es), com base na documentação patrimonial (propriedade da
área), solicitando a liberação do local invadido;
b) negociação extrajudicial para retirada do(s) invasor(es);
c) recomenda-se obter o registro legal da invasão, com base na documentação patrimonial,
na delegacia de polícia mais próxima, solicitando o boletim de ocorrência policial;
[Prática Recomendada]
d) encaminhar à assessoria jurídica, logo após que o(s) invasor(es) não acatar(em) a
notificação de retirada, toda documentação (patrimonial, notificação, boletim de
ocorrência policial, fotos do local, desenhos da faixa e outros), para que sejam tomadas
a medidas legais cabíveis junto ao Poder Judiciário e Ministério Público;
e) avisar as autoridades competentes quanto à ocupação desordenada de área adjacente à
faixa de duto por edificações e/ou loteamentos clandestinos e/ou irregulares;
f) acompanhar e obter da assessoria jurídica, o termo de reintegração da posse com
retirada do(s) invasor(es) e das edificações irregulares;
g) executar serviços de proteção (cercas, muros, acessos, urbanizações e outros) da área
invadida, após a remoção das construções e dos invasores.

8.2.2.2 Para invasões existentes com prazo maior que 1 ano, deve ser providenciada ação judicial
para reintegração da posse do terreno, através da assessoria jurídica, anexando toda documentação
pertinente (patrimonial, notificação, boletim de ocorrência policial, fotos do local, desenhos da faixa e
outros).

8.2.2.2.1 Acompanhar e obter da assessoria jurídica, o termo de reintegração da posse com retirada
do(s) invasor(es) e das edificações irregulares.

8.2.2.2.2 Executar serviços de proteção (cercas, muros, acessos, urbanizações e outros) da área
invadida, após a remoção das construções e dos invasores.

8.2.3 Recomenda-se elaborar relatório de acompanhamento e controle do processo, conforme o
Anexo C. [Prática Recomendada]
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9 Requisitos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
9.1 Requisitos de Segurança

9.1.1 A força de trabalho envolvida nas etapas definidas no escopo desta Norma devem possuir
treinamento em segurança industrial e permissão para trabalho, conforme descrito em 9.1.1.1 e
9.1.1.2.

9.1.1.1 Serviços de manutenção de faixas de dutos, dutos e seus acessórios, devem ser objeto de
permissão de trabalho, conforme PETROBRAS N-2162.

9.1.1.2 Todo o pessoal envolvido na manutenção deve estar ciente dos perigos e riscos das tarefas a
serem executadas por meio de Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMS).

9.1.2 Todo serviço envolvendo escavação deve ter procedimento específico para sua execução,
constando de lista ode verificação e projeto, este último caso seja necessário, com base na norma
regulamentadora n 18 (NR-18) e ABNT NBR 9061. O procedimento dever ser elaborado e aprovado
por profissional legalmente habilitado.

9.1.3 Todo serviço não rotineiro ou que não tenha procedimento específico para sua execução deve
ser avaliado quanto à sua potencialidade de perigos e riscos, bem como as definições de ações
mitigadoras de Análise Preliminar de Riscos (APR) e Análise Preliminar de Perigos (APP).
9.1.4 A força de trabalho deve utilizar os equipamentos de proteção industrial (EPI)
necessários à
o
execução dos serviços, de acordo com as premissas da norma regulamentadora n 6 (NR-6).

9.1.5 Para serviços nas instalações dos dutos as recomendações de segurança estão citadas na
PETROBRAS N-2737.

9.2 Requisitos de Meio Ambiente

9.2.1 A força de trabalho deve ser treinada quanto à proteção ambiental antes do início dos serviços,
conforme procedimento específico do órgão operacional.

9.2.2 Os resíduos gerados em serviços devem ser tratados de acordo com o procedimento
específico do órgão operacional.

9.2.3 Antes de executar serviços em cursos d’água (travessias), deve ser verificada a necessidade
de obtenção de licença específica junto aos órgãos públicos reguladores locais.

9.2.4 A retirada de vegetação (árvores, arbustos e outras espécies nativas) que seja regulada por lei,
deve ser avaliada quanto a real necessidade da retirada, assim como, da obtenção de licença perante
aos devidos órgãos públicos locais.
9.3 Requisitos de Saúde
o

A força de trabalho deve atender aos requisitos da norma regulamentadora n 7 (NR-7).
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Anexo A - Procedimento para Gerenciamento e Inspeção Terrestre de
Ocorrências Geológico-Geotécnicas
A.1 Objetivo
Este procedimento estabelece critérios e rotinas para o gerenciamento e a inspeção de ocorrências
geológico-geotécnicas ao longo das faixas de dutos e áreas adjacentes, de modo a identificar,
classificar e acompanhar a evolução das ocorrências que possam ameaçar a integridade dos dutos e
outras instalações existentes na faixa ou levar à interrupção do seu funcionamento, trazendo
prejuízos sociais, ambientais e econômicos.

A.2 Gerenciamento Geológico-Geotécnico
A.2.1 O gerenciamento geológico-geotécnico consiste no mapeamento, inspeção, análise,
classificação, implantação de medidas corretivas, acompanhamento da evolução e reanálise das
ocorrências geológico-geotécnicas ao longo das faixas de dutos e áreas adjacentes.

A.2.2 A Figura A.1 apresenta um fluxograma simplificado destas atividades.

116

-PÚBLICO-

N-2775

REV. A

09 / 2012

Inspeção sazonal

Inspeção sistemática

Validação das informações contidas
em minuta d o relatório através de
reunião entre i nspeção e manutenção
de faixas de d utos, com emissão de
DIP ou ata de reunião

Não

Ponto novo ou avanço?

Emissão do re latório pela inspeção e
encaminhame
nto a manutenção
de faixas d para e através de
emissão de
dutos,ta de reunião

Sim
Comunicação à inspeção por DIP ou
ata de reunião

Ponto risco alto/

Ponto risco b aixo

moderado

Inspeção específica

Aprese ntação dos resultados
manute
a nção de faixas de
dutos

Não

Existem recomendações de
obras?

Emissão de recomendação de
inspeção com a definição de
prioridades e encaminhamento a
manutenção de faixas de dutos

Definição de responsabilidades pela
manutenção de faixas de dutos para
atendimento da recomendação de
inspeção

Sim

Não

Necessita de projeto?

Sim
Elabora projeto

Atualização no GIS

Gestão das recomendações emitidas
pela inspeção

Figura A.1 - Fluxograma Simplificado de Atividades Geológico-Geotécnicas
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A.3 Procedimentos Para Elaboração da Carta Temática Geotécnica
A.3.1 Para todas as faixas, deve ser elaborada carta temática geotécnica, com a classificação das
áreas de acordo com a sua suscetibilidade a processos de natureza geológico-geotécnica. Esta
classificação deve ser a base para definição da periodicidade das inspeções em cada área, conforme
indicado na Tabela A.1.

Tabela A.1 - Periodicidade Para as Inspeções das Faixas de Dutos e Áreas
Adjacentes e do Traçado de Dutos de Acordo com a
Suscetibilidade da Área a Processos de Natureza GeológicoGeotécnica
Susceptibilidade

Tipo de inspeção
Inspeções sistemáticas
Inspeções sazonais

Alto

Inspetores de faixas ou
técnicos de faixa
Geólogos de engenharia
e/ou engenheiros
geotécnicos

Periodicidade
Quinzenal
A cada 5 anos

Inspeções específicas

Engenheiros geotécnicos

Eventual (conforme
solicitado)

Levantamento do traçado
do duto na área

Equipe de profissionais
habilitados

Eventual (conforme
solicitado)

Inspeções sistemáticas
Inspeções sazonais
Moderada

Inspetores de faixa ou
técnicos de faixa
Geólogos de engenharia
e/ou engenheiro
geotécnico

Mensal
A cada 5 anos

Inspeções específicas

Engenheiros geotécnicos

Eventual (conforme
solicitado)

Levantamento do traçado
do duto na área

Equipe de profissionais
habilitados

Eventual (conforme
solicitado)

Inspeções sistemáticas
Inspeções sazonais
Baixa

NOTA

Equipe de inspeção

Inspetores de faixa ou
técnicos de faixa
Geólogos de engenharia
e/ou engenheiros
geotécnicos

Conforme Tabela 2
A cada 5 anos

Inspeções específicas

Engenheiros geotécnicos

Eventual (conforme
solicitado)

Levantamento do traçado
do duto na área

Equipe de profissionais
habilitados

Eventual (conforme
solicitado

A classificação das áreas de acordo com sua suscetibilidade a processos de natureza
geológico-geotécnica deve ser feita durante a elaboração da carta temática geotécnica.

A.3.2 Para elaboração da carta temática geotécnica recomendam-se as seguintes atividades:
[Prática Recomendada]
a) estabelecer uma base cartográfica em meio digital de todas as faixas de dutos e áreas
adjacentes com dimensões laterais a serem definidas pelas condições locais de cada
faixa de dutos, recomendando-se a adoção da escala mínima 1:1 000; em áreas de
relevo pouco acidentado, pode ser adotada a escala 1:5 000;
b) utilizar mapas geológicos, índices pluviométricos, histórico de ocorrências,
caracterização geotécnica, documentos de projetos existentes, resultado de incursões de
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profissionais habilitados (especialistas) a campo classificando feições geológicogeotécnicas e confirmando informações estereoscópicas (inclusive com sobrevoos).
A.3.3 A carta temática geotécnica deve ser reavaliada conforme necessidade.

A.4 Procedimentos para Inspeção Geológico-Geotécnica
A.4.1 Com base na classificação das áreas feita nas cartas temáticas e nos pontos de risco
detectados em inspeções anteriores, deve ser realizada inspeção geológico-geotécnica de acordo
com as periodicidades recomendadas na Tabela A.1.

A.4.2 Estas inspeções tem por objetivo:
a) identificar e cadastrar os pontos ao longo das faixas de dutos e áreas adjacentes com
indícios de processos naturais ou antrópicos que possam representar risco para a
segurança e integridade dos dutos;
b) classificar os pontos cadastrados, de acordo com o nível de risco envolvido, usando os
critérios do A.6.5;
c) recomendar soluções de engenharia para estabilização dos pontos cadastrados;
d) monitorar a evolução dos processos detectados anteriormente e a eficácia das soluções
implementadas.

A.4.3 Pré-Requisitos
Recomenda-se que antes da realização da inspeção de campo, sejam atendidos os seguintes prérequisitos: [Prática Recomendada]
a) roçada e limpeza da faixa;
b) recuperação dos caminhos de acesso;
c) preparação dos equipamentos necessários à inspeção, tais como: “handhelds”, GPS,
máquina fotográfica;
d) preparação de veículo adequado para transporte ao local;
e) análise da documentação existente sobre o local, incluindo banco de imagens, relatórios
de inspeção anteriores, projetos de obras executadas, relatórios de instrumentação e
outros.

A.4.4 Tipos de Inspeção
As inspeções de campo estão classificadas em três categorias distintas, a saber:
a) inspeções sistemáticas;
b) inspeções sazonais;
c) inspeções específicas.

A.4.4.1 Inspeções Sistemáticas

A.4.4.1.1 Estas inspeções devem ser realizadas pelos inspetores e/ou técnicos de faixa,
devidamente treinados para identificar e registrar anomalias de natureza geológico-geotécnica. Para
tanto, são promovidos cursos de treinamento e reciclagem, com uma periodicidade de 3 anos ou
quando do ingresso na atividade, ministrados preferencialmente por engenheiros geotécnicos.
A.4.4.1.2 A periodicidade das inspeções sistemáticas deve ser estabelecida de acordo com a
classificação do potencial de risco da área, definida pela Carta Temática ou pelo Mapa de Inspeção
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Geotécnica, conforme indicado na Tabela A.1. Os pontos de risco detectados e não tratados devem
ser inspecionados com frequência a ser definida pelo engenheiro geotécnico.

A.4.4.1.3 Durante as inspeções sistemáticas, deve ser observado qualquer tipo de ocorrência ou
alteração, natural ou antrópica, que possa colocar em risco a integridade do duto, tais como: focos de
erosão, ravinamentos, deslizamentos, indícios de movimentos de encosta, recalques, abatimentos,
acúmulo de água, surgências d’água, deficiência ou danos nos dispositivos de drenagem e em obras
de estabilização, exposição do duto, cortes e aterros.

A.4.4.1.4 As inspeções sistemáticas devem ser reportadas através da ficha modelo apresentada no
Anexo E, emitido ao final de cada inspeção. Estes relatórios devem conter, no mínimo, as seguintes
informações:
a) observações feitas durante as visitas de inspeção indicando qual o tipo de ocorrência
identificada;
b) registro fotográfico;
c) estágio das obras em implantação;
d) estado de conservação das obras já implantadas;
e) necessidade de serviços de manutenção.

A.4.4.1.5 Caso seja constatada alguma situação de anormalidade, devem ser solicitadas inspeções
específicas.

A.4.4.1.6 Os relatórios de inspeção sistemática devem ser atualizados e arquivados em um sistema
de banco de dados de informações geológico-geotécnicas.

A.4.4.2 Inspeções Sazonais

A.4.4.2.1 O objetivo destas inspeções é de identificar e cadastrar as ocorrências geológicogeotécnicas ou áreas com potencial de risco tanto na faixa de duto, quanto nas áreas adjacentes.

A.4.4.2.2 Estas inspeções devem ser realizadas por profissional especializado (engenheiro
geotécnico ou geólogo de engenharia) acompanhados por inspetores ou técnicos de faixa, podendo
ser das seguintes formas:
a)
b)
c)
d)

caminhada ao longo da faixa;
sobrevôo de helicóptero;
análise de imagens aéreas;
análise de filmagens.

A.4.4.2.3 Em trechos de serra ou em locais de densa vegetação ou de alta suscetibilidade a
ocorrências geológico-geotécnica, a inspeção deve ser realizada obrigatoriamente por caminhada.

A.4.4.2.4 Todos os pontos identificados nas inspeções devem ser confirmados no campo.

A.4.4.2.5 A periodicidade das inspeções sazonais é definida na Tabela A.1.
A.4.4.2.6 Os trabalhos de campo devem ser precedidos por uma fase de coleta e análise de dados
referentes à faixa ou ao duto. Devem ser consultados:
a) projetos “conforme construído” do duto;
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b)
c)
d)
e)

cadastros de pontos identificados em inspeções anteriores;
relatórios de inspeção anteriores;
obras de estabilização existentes;
projetos de monitoramento e os respectivos relatórios de acompanhamento da
instrumentação;
f) registros pluviométricos na região;
g) fotografias aéreas;
h) banco de imagens.

A.4.4.2.7 Todos os pontos com indícios de processos naturais ou antrópicos que representem risco
para a integridade dos dutos, tais como: erosões, ravinamentos, deslizamentos, minerações, obras de
infraestrutura urbana, indícios de movimentos de encosta, recalques, abatimentos, acúmulo ou
surgência de água, deficiência ou danos nos dispositivos de drenagem e em obras de estabilização,
exposição do duto, cortes, aterros e barragens, devem ser cadastrados através de fichas descritivas,
conforme modelo apresentado no Anexo E.

A.4.4.2.8 Os pontos relacionados (ocorrências) devem ser fotografados, georeferenciados e
descritos para posterior documentação e análise.

A.4.4.2.9 As áreas com potencial de risco também devem ser cadastradas, mesmo não
representando uma situação de risco imediato.

A.4.4.2.10 Os pontos cadastrados durante as inspeções devem ser classificados de acordo com as
árvores de decisão, segundo A.6.5.

A.4.4.2.11 Após os serviços de campo, devem ser desenvolvidas atividades de escritório,
compreendendo a compilação dos dados e elaboração do relatório de inspeção.

A.4.4.2.12 Os relatórios de inspeção devem ser arquivados, de forma a:
a)
b)
c)
d)

acompanhar a evolução dos processos detectados;
avaliar a frequência de determinados tipos de ocorrência;
avaliar a eficiência de medidas corretivas eventualmente implementadas;
subsidiar novas inspeções.

A.4.4.2.13 As inspeções sazonais devem ser reportadas através de um relatório, incluindo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mapa com a localização das ocorrências (novas ou existentes);
ficha de inspeção de cada uma das ocorrências;
classificação de todas as ocorrências;
recomendações gerais para melhoria das condições de segurança de cada ponto;
relatório fotográfico;
croqui indicando a ocorrência e a posição do fotógrafo.

A.4.4.2.14 O relatório de inspeção deve ser entregue em meio digital, contendo todas as informações
descritas em A.4.4.2.13.
A.4.4.3 Inspeções Específicas

A.4.4.3.1 As inspeções específicas têm por finalidade reavaliar o nível de risco envolvido na
ocorrência, sugerindo soluções de engenharia, quando necessário, para mitigação ou correção do
problema geológico-geotécnico.
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A.4.4.3.2 As inspeções específicas devem ser solicitadas quando:
a) as inspeções sistemáticas detectarem novas situações de anormalidade ou constatarem
que ocorrências observadas anteriormente tenham apresentado uma evolução da
condição de risco. Esta inspeção deve ser solicitada apenas pela coordenação de
manutenção de faixa;
b) as inspeções sazonais detectarem ocorrências classificadas como moderada e alta.
NOTA

O engenheiro geotécnico pode realizar inspeções específicas quando julgar necessário.

A.4.4.3.3 As inspeções específicas devem ser realizadas por engenheiro geotécnico, sempre
acompanhado pelos inspetores ou técnicos de faixa.

A.4.4.3.4 Recomenda-se que os trabalhos de campo sejam precedidos pelo sobrevoo da área, de
forma a melhor avaliar a extensão do problema. [Prática Recomendada]

A.4.4.3.5 Para cada ponto de risco inspecionado deve ser preenchida uma ficha, conforme Anexo F
que deve fazer parte do relatório técnico referente a inspeção específica.

A.4.4.3.6 Deve ser elaborado um relatório técnico das inspeções específicas contendo, no mínimo,
as seguintes informações:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

listagem dos pontos vistoriados (ocorrências);
descrição dos problemas encontrados;
registro fotográfico;
avaliação do nível de risco de cada ocorrência;
recomendação de estudos ou levantamentos adicionais em cada ponto;
recomendação de intervenção ou monitoramento em cada ponto.

A.4.4.3.7 No relatório técnico das inspeções específicas, devem ser apontadas a urgência das
medidas recomendadas e a ordem de prioridade das ações, subsidiando a tomada de decisões por
parte da atividade responsável pela integridade do duto.

A.4.4.3.8 Os relatórios de inspeção específica devem ser arquivados em um sistema de banco de
dados, de forma a:
a)
b)
c)
d)

acompanhar a evolução dos processos detectados na inspeção;
avaliar a frequência de determinados tipos de ocorrência;
avaliar a eficiência de medidas corretivas eventualmente implementadas;
subsidiar novas inspeções.

A.5 Procedimentos para Levantamento do Traçado do Duto
A.5.1 O levantamento do traçado do duto é fundamental na interpretação dos processos de interação
solo-duto, permitindo visualizar alças de deformação.

A.5.2 O traçado deve ser determinado no campo e ser georeferenciado, utilizando-se técnicas não
destrutivas, tais como:
a) sondagem eletromagnética pelo método condutivo (como exemplo: “Pipe Current
Mapper” - PCM”);
b) “pig” inercial;
c) abertura de poço para inspeção direta.
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As técnicas acima devem ter precisão submétrica e ser combinadas com tecnologia de
"Digital Global Positioning System" - DGPS ou com topografia.

A.5.3 A periodicidade para o levantamentos do traçado do duto deve ser conforme Tabela A.1, ou
quando da detecção de ponto de ocorrência de rastejo (movimento lento de massa ou recalque).

A.5.4 Os dados obtidos devem ser analisados e arquivados em um sistema de banco de dados,
permitindo acompanhar a evolução dos processos detectados (movimentação do solo e do duto) e
subsidiar uma avaliação do risco à integridade estrutural do duto e a tomada de decisão.

A.6 Classificação das Ocorrências Geológico-Geotécnicas
A.6.1 As ocorrências geológico-geotécnicas devem ser classificadas como de risco baixo, moderado
e alto, de acordo com a suscetibilidade da ocorrência a eventos que possam representar riscos à
integridade das instalações.

A.6.1.1 Risco baixo: Ocorrências onde o risco geológico-geotécnico não é relevante mas apresentam
anormalidades ou ocorrências atípicas que necessitem de cadastro, monitoramento e/ou tratamento
pela manutenção de faixa.

A.6.1.2 Risco moderado: Ocorrências onde o risco geológico-geotécnico não é iminente ou onde
seus efeitos danosos não se manifestaram com maior intensidade. São necessárias ações
preventivas ou corretivas.

A.6.1.3 Risco alto: Ocorrências onde o risco geológico-geotécnico deve ser eliminado com obra de
estabilização visando a eliminação da causa ou minimização dos seus efeitos. Em alguns casos, até
com ações emergenciais.
NOTA

A critério do geólogo ou geotécnico responsável pela avaliação, as ocorrências podem ser
classificadas como risco iminente. Neste caso há a necessidade de intervenção imediata,
sob o risco de perdas de vidas, danos ambientais e/ou prejuizos operacionais.

A.6.2 Para efeito de gerenciamento, é necessário classificar tanto o potencial de risco geológicogeotécnico de uma determinada área, quanto à severidade de uma determinada ocorrência
geológico-geotécnica já existente.

A.6.3 A principal dificuldade para se estabelecer uma classificação única para as situações de risco
decorre da subjetividade dos parâmetros envolvidos. Isto permite que a avaliação seja influenciada
pela experiência profissional da equipe responsável.

A.6.4 Para uniformizar a classificação, evitando que equipes distintas apresentem avaliações
divergentes para uma mesma situação de risco, é preciso estabelecer critérios de classificação.
A.6.5 A classificação do nível de risco deve ser realizada com base nas Figuras A.2, A.3, A.4, A.5,
A.6, A.7 e A.8 de acordo com a ocorrência existente no ponto.

A.6.6 As classificações contidas nas citadas figuras foram estabelecidas a título de orientação, sendo
permitido ao engenheiro geotécnico a avaliação do grau de risco a ser adotado.

123

-PÚBLICO09 / 2012

Moderado III
Alto V
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porte
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Grande porte

Travassia

Nos suportes

Aérea

No contato
com
o solo
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Seção transversal à faixa

Talude
montante
Talude
jusante

Alto V
Baixo I
Moderado III
Moderado III
Moderado IV
Alto VI

Moderado IV

Baixo I
Com prot.
Mecânica
Sem prot.
Mecânica
Duto com
baixa
cobertura
Duto exposto
Duto com
baixa
cobertura
Duto exposto
Duto em vão
livre

Duto exposto

Baixo II
Grande porte

Na faixa

Terrestre

Pequeno porte

Próxima à
faixa

Erosão

Margem de rio

Duto com
baixa
cobertura

Duto

Planta - erosão no talude de jusante

Talude
jusante

Faixa

Talude
montante

Erosão

Planta - erosão na faixa

Faixa

Erosão

NOTA 1 Dutos em travessias devem possuir jaqueta de concreto conforme PETROBRAS N-2432. Dutos sem proteção mecânica devem
ser considerados quando houver mudança na trajetória do curso d'água.
NOTA 2 Os cabos de fibra ótica não devem ser inseridos na classificação.
NOTA 3 Erosão em talude de jusante deve compreender qualquer processo erosivo que atinja o talude de jusante, mesmo incorporando
a totalidade ou parte da faixa de dutos.
NOTA 4 Erosão na faixa deve compreender apenas os processos contidos nos limites da faixa de dutos.
NOTA 5 Erosão interna "(piping)" é um processo normalmente associado a falta de controle na compactação do reaterro da vala. A
identificação do problema ocorre num estágio avançado, quando o mesmo pode ser classicado como erosão superficial.
NOTA 6 Suportes em travessias aéreas conforme PETROBRAS N-46.
NOTA 7 As coberturas mínimas dos dutos devem ser avaliadas conforme ABNT NBR 15280.

Figura A.2 - Árvore Erosão

124

-PÚBLICOREV. A

Moderado IV

Talude de
jusante

H < 2L

N-2775

09 / 2012

Seção transversal à faixa

Talude
montante

Alto VI

H > 2L

Talude
jusante

Alto V

Na faixa

Potencial

Duto

Planta - escorregamento na faixa

Faixa

Talude
montante

Escorregamento

Baixo II

Talude de
montante

Talude
jusante

Pequeno porte

Baixo II

Grande porte

Alto V

Seção transversal à faixa - esc. jusante

Superfície
de ruptura

Alto V

Na faixa

Instalado

Talude de
jusante

Escorregamento

Pequeno porte

Baixo II

Grande porte

Moderado III

Talude de
montante

Seção transversal à faixa - esc. montante

Superfície
de ruptura

NOTA 1 Escorregamentos "na faixa" são aqueles que ocorrem segundo a diretriz do duto.
NOTA 2 Escorregamento com potencial de ocorrência são aqueles que apresentam indício de instabilização (ex.: trincas, abatimentos,
ruptura de canaletas, etc.).
NOTA 3 Escorregamentos em talude de montante não representam, num primeiro momento, riscos à integridade dos dutos, pelo fato
da sobrecarga gerada pelo solo movimentado induzir baixas tensões aos dutos. No entanto, a permanência do material
rompido sobre a faixa pode acarretar a obstrução dos sistemas de drenagem e provocar problemas de estabilidade na faixa.
NOTA 4 "H" é a altura do talude e "L" a projeção horizontal da extensão do talude.

Figura A.3 - Árvore Escorregamento
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Rastejo

Sem
monitoramento

Com
monitoramento

Não
estabilizado

Estabilizado

Alto V

Baixo II

Alto VI

Figura A.4 - Árvore Rastejo
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Corrida de detritos

Duto a jusante de barragens
(ou açudes) executadas sem
critérios de projeto

Com histórico ou com
potencial (estudo específico)

Com obras de intervenção

Moderado III

NOTA

Sem obras de intervenção

Duto assente em colúvio/
tálus

Duto assente em solo
residual

Alto VI

Moderado IV

Alto VI

O monitoramento geotécnico deve ser realizado principalmente quando o duto atravessa regiões de solo transportado
(tálus/colúvio).

Figura A.5 - Árvore Corrida de Detritos
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Queda de blocos

Sem histórico

Com presença de
instalações de superfície

Alto V

Com histórico

Sem presença de
instalações de superfície

Moderado III

Com presença de
instalações de superfície

Sem presença de
instalações de superfície

Sem ação mitigadora

Com ação mitigadora

Moderado IV

Baixo II

Alto VI

Figura A.6 - Queda de Blocos

128

-PÚBLICO-

Cobertura
0,51 < h < 0,9

Moderado III

Cobertura
0 < h < 0,5

Moderado IV

REV. A

09 / 2012

Travessia com duto em vão livre

Calha do rio

Cobertura
0,51 < h < 1,5

Baixo I

Cobertura
0 < h < 0,5

Moderado III

Exposto

Moderado IV

Vão livre

Alto V

Alto VI

Duto

Vão entre o duto
e o leito do rio

Travessia com duto exposto

Cobertura
0 < h < 0,6

Baixo I

Duto exposto
ou em vão livre

Alto V

Rocha

Rios

Solo

Travessia

Exposto / vão
livre

Sem proteção

Valas

N-2775

Calha do rio
Duto exposto

NOTA 1 A periodicidade de inspeção da travessia é defina a partir do histórico da cobertura do(s) duto(s) e
da inter-relação entre o porte da travessia e o vão livre máximo admissível do duto em análise.
NOTA 2 Em valas, a proteção deve ser realizada a partir da instalação de placas de concreto e telas de
segurança conforme especificado na ABNT NBR 15280-2.
NOTA 3 No caso de duto exposto com vão livre há a necessidade de se executar apoios, mesmo em
travessias não navegáveis, com baixo risco de atividades antrópicas e baixas velocidades de fluxo.

Figura A.7 - Árvore Travessias
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Recalque

Aterros sobre solos moles

Na faixa

Adjacente à faixa (20 m)

Alto VI

Alto V

NOTA A execução de aterros sobre faixa ou nas proximidades da mesma, principalmente quando o solo de fundação apresentar baixa
consistência (solo mole ou muito mole), deve haver, num primeiro momento, a análise de ruptura pela fundação. Esse risco é
máximo durante a execução do aterro ou imediatamente ao final de sua construção. A partir de então. deve-se lançar mão da
análise do recalque por adensamento do solo de fundação e seus efeitos ao duto.

Figura A.8 - Árvore Recalque
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A.7 Procedimentos para Avaliação de Tensionamento do Duto
Causado por Movimento de Massa ou Recalque
A.7.1 Nos locais onde forem identificados indícios de movimento de massa ou de recalque, deve ser
realizado o levantamento do traçado do duto para identificar alças de deformação.

A.7.2 Confirmando-se a deformação do duto, devem ser executados poços de inspeção direta para
permitir acesso ao duto e a execução de ensaios para determinação de tensão “in situ” (como por
exemplo: furo cego).

A.7.3 Com base nos resultados do ensaio deve ser avaliado, por especialistas, qual(is) a(s)
melhor(es) medida(s) a ser(em) tomada(s), tais como: alívio de tensão no duto, troca de trecho do
duto, monitoramento, mudança de traçado, entre outras.

A.7.4 No caso de decidir-se pela solução de alívio de tensões (com ou sem troca de trecho), devem
ser medidas:
a) as deformações através da instalação de extensômetros elétricos no duto (no mesmo
local onde foram realizados os ensaios “in situ”);
b) os deslocamentos por topografia.

A.7.5 A necessidade de monitoramento permanente do corpo do duto, da encosta ou da área sujeita
a recalques deve ser avaliada por especialistas.

A.8 Análise da Interação Solo-Duto
A.8.1 Nos locais onde foram identificadas ocorrências severas relacionadas a movimentos de massa
ou a perda de sustentação e, onde o levantamento do traçado do duto indicar a presença de
anomalias (alças de deformação e outros), deve ser realizada uma análise da interação solo-duto,
procurando-se avaliar as condições de segurança estrutural do duto através de métodos expeditos
(onde aplicáveis) ou de análises computacionais. Esta análise deve ser feita por engenheiro
estrutural, em conjunto com engenheiro geotécnico.

A.8.2 Como dados para esta análise devem ser considerados o mapeamento das feições de risco
geológico-geotécnico, os dados de investigação de campo e laboratório, as características
geométricas do duto e os dados disponíveis de instrumentação (traçado, medição de tensões e
outros).

A.8.3 Para dutos submetidos a carregamento térmico deve ser avaliado o comportamento interativo
solo-duto, de forma a se estabelecer a condição de segurança estrutural do duto quanto a flambagem
lateral ou vertical.

A.9 Arquivamento das Informações
A.9.1 Todas as informações relativas a inspeções, mudança de traçado do duto, obras de
estabilização, monitoramento e manutenção devem ser arquivadas em um sistema de banco de
dados, mantendo-se um registro histórico dos eventos.
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A.9.2 Recomenda-se que para arquivamento das informações,
implantar um sistema de
informações geográficas “Geographic Information System” (GIS) integrado com a base de dados de
outros sistemas da Companhia. [Prática Recomendada]

A.9.3 Recomenda-se que este sistema tenha as seguintes características: [Prática Recomendada]
a) possibilitar a compatibilização entre os diversos programas em uso nas unidades
operacionais da Companhia;
b) permitir a integração com outros bancos de dados da Companhia (expansão do sistema);
c) integrar a localização geográfica dos dutos e as informações de engenharia relativas aos
dutos;
d) selecionar dutos ou trechos de dutos com determinadas características comuns, tais
como: classe de risco, processo envolvido, tipo de intervenção, obras de estabilização,
monitoramento e outros;
e) examinar o histórico de qualquer ponto do duto, incluindo fotos terrestres, aéreas e
imagens de satélites;
f) sinalizar o agravamento de qualquer ponto com alerta visual intermitente;
g) permitir a localização dos projetos e relatórios das obras de estabilização e
monitoramento em qualquer ponto;
h) acompanhar a instrumentação em qualquer ponto;
i) examinar relatórios de acompanhamento da instrumentação;
j) verificar o andamento de obras e serviços em execução.

A.9.4 Recomenda-se que o banco de dados de informações geológico-geotécnicas seja atualizado
mensalmente. [Prática Recomendada]

A.9.5 As informações atualizadas devem estar disponíveis para consulta da atividade responsável
pela integridade do duto.

A.9.6 Recomenda-se que para facilitar a atualização de dados, recomenda-se que as ocorrências
identificadas através dos relatórios de inspeção sistemática, sazonal e específica sejam enquadradas
dentro de um padrão previamente estabelecido. Da mesma maneira, recomenda-se que as folhas de
leitura de instrumentos sejam padronizadas e que no banco de dados conste a data da última
alteração. [Prática Recomendada]

A.10 Acompanhamento e Reavaliação
A.10.1 A atividade responsável pela integridade do duto deve manter o acompanhamento e a
reavaliação das obras de estabilização e dos sistemas de monitoramento implantados.

A.10.2 A evolução dos processos ou a eficiência das obras implantadas devem ser acompanhadas e
avaliadas por especialistas na área de geotecnia, registrando-se todas as observações e
recomendações pertinentes nos respectivos relatórios de inspeção geológico e geotécnico.

A.10.3 Nos relatórios, deve estar indicada a classificação atual da ocorrência, de acordo com o nível
de risco envolvido. Neste caso, deve ser apontada a urgência de implantação das ações
recomendadas.

A.10.4 Os relatórios de inspeção geológico e geotécnico devem ser também arquivados em um
banco de dados de informações geológico-geotécnicas.
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Anexo B - Figura

1ª Etapa
Cadastramento da
obra interferente

2ª Etapa
Análise de
viabilidade técnica

3ª Etapa
Elaboração de
documento de
responsabilidade
sobre a obra

4ª Etapa
Acompanhamento da
obra

5ª Etapa
Encerramento e
arquivamento do
processo

Comunicação
da obra na
faixa pelo
interferente

Envio de projeto
preliminar para
análise técnica

Envio para
aprovação ou
comentários do
interferente

Acompanhamento
antes do início dos
serviços

Atualização dos
desenhos e
documentação da
obra

Análise da
pertinência do
pedido

Análise da
viabilidade junto a
área patrimonial

Envio para
comentários do
serviço jurídico
regional

Acompanhamento
no decorrer da
obra

Arquivamento da
documentação
técnica

Elaboração de carta
resposta ao
interferente

Elaboração do
parecer técnico

Emissão do
documento
regulador

Acompanhamento
no término da
obra

Encerramento do
processo

Figura B.1 - Gestão de Interferências
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Anexo C - Figura

Ações preventivas

Ações corretivas

Atualização cadastro patrimonial

Notificação do(s) invasor(es)

Inspeção de faixa

Negociação extra-judicial

Sinalização e demarcação

Registro oficial de invasão

Comunicação com proprietários comunidade

Encaminhamento à assessoria jurídica

Proteção das faixas e áreas de interesse

Alerta autoridades competentes

Comunicação com prefeituras

Reintegração de posse com retirada do(s)
invasor(es)

Aviso autoridades competentes

Proteção da área invadida

Figura C.1 - Tratamento de Invasões - Ações Preventivas e Corretivas
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Anexo G - Figura

Figura G.1 - Exemplo de Levantamento de Dutos na Travessia

