
Resumo 
O sistema de transporte de gás natural em alta pressão que abastece Portugal, 
desenvolve-se através de uma rede de gasodutos de aço carbono de alta 
resistência, unidos pelo processo de soldadura eléctrica manual com eléctrodo 
revestido. 
A Construção desta Rede de 1200 quilómetros de extensão, implicou a utilização de 
uma faixa de terreno de 20 e 15 metros de largura, função do diâmetro da tubagem 
de 0,7/0,5/0,3 metros respectivamente, solos esses com características de 
resistividade variáveis, onde a tubagem após o processo de soldadura foi 
"enterrada" a uma profundidade mínima do solo de 1 metro da geratriz do tubo. 
A implementação deste projecto infra-estruturante e estratégico, na oferta de 
alternativas energéticas em termos ambientais favoráveis á economia portuguesa, 
tem resultado num elevado investimento financeiro. 
A manutenção deste importante Projecto nacional, implica pelas suas características 
específicas de construção e operação; o planeamento, implementação e controlo de 
processos tecnológicos e meios humanos altamente especializados. 
Embora a situação actual de regulamentação do sector energético do gás natural, 
tenha permitido a utilização dos solos de passagem do gasoduto da Transgás, 
estabelecido em decreto-lei, e a sua implementação tenha sido bem sucedida, não 
implica que hajam 1200 quilómetros de terreno a que a Manutenção da Transgás 
tenha de responder com sucesso" sob pena que as expectativas criadas aos 
consumidores" de não interrupção de fornecimento de GN" não se verifique por 
motivo de não garantia da qualidade das infra-estruturas do gasoduto. 
Na fase de construção em duas zonas distintas Monforte e Mortágua, ocorreram 
situações de cargas externas sobre a vala do gasoduto resultantes da acção do 
rodado de veículos pesados, que acidentalmente invadiram esta área reservada; 
cargas essas que ultrapassaram o limite de elasticidade do aço dos tubos" 
resultando face ao código e legislação aplicáveis situações de não conformidade" 
que posteriormente foram eliminados através de processos adequados de garantia 
da qualidade. 
A investigação aqui proposta pelo autor, como extensão do trabalho apresentado 
assenta num modelo empírico à escala laboratorial, onde foi testada uma secção do 
gasoduto idêntica a umas das situações acima expostas, tendo por base o código 
internacional aplicável. Analisando-se através da aplicação de cargas ( 
concentradas) normalizadas as deformações no tubo recolhidas e interpretadas por 
extensómetria eléctrica e posteriormente analisadas através de modelação por 
elementos finitos. 
O resultado desta investigação tem como objectivo, de em situações de 
carregamento externo da tubagem do gasoduto, por invasão acidental da zona de 
passagem deste, ser previsível a existência ou não de deformação no tubo, e 
perante o código internacional aplicável ser tomada a decisão, em conjunto com 
meios de controlo não destrutivo (passagem de "pigs"), do procedimento de 
manutenção adequado, de forma a ser mantida a segurança da infra-estrutura, 
disponibilidade de abastecimento de gás natural e a consequente fiabilidade nos 
compromissos comerciais e ambientais da Transgás. 
 



Abstract 
The transport system of high pressure natural gas which supplies Portugal, extends 
through a high resistance carbon steel pipe1ine network connected by manual arc 
welding process, to build up 1200 kilometres of pipeline system has involved the 
expropriation of a 20 or 15 meters strip of land in order to have a right of way to start 
up the pipeline welding work and later on laying down the pipeline in a open trench of 
two meters deep and backfil1 it with soft soil, and at some time taking measures of 
soil resistivity properties in order to install a pipe control corrosion system. 
To build up a strategic national project as this one, where the environment and 
economic gains are obviously, has resulted until now of an enormous finantial 
investment. 
The pipeline maintenance imposes planning and control of high technological 
process with qualified man power. 
The extension of 1200 kilometres of right of way, brings an enormous responsibility to 
"Transgás" maintenance department for keeping the pipeline network safety and to 
respond to the consumers expectation with high standards of availability and 
reliability. 
During the construction in two different areas of the pipeline network by accident an 
heavy vehicle has invade the right of way and stopped on top of trench having 
damaging the pipe by a concentrated load which has exceeded the yield point of pipe 
material. Accordingly to the project applied codes the pipeline was locally repaired 
and controlled by quality assurance methods. 
The research here proposed by the author of this Thesis as an extension of his work, 
was developed over an experimental model to laboratory scale where a pipeline 
section was tested simulating one of two above mentioned nonconformities of a 
concentration load which were applied on top of pipe trench and by means of 
electrical extensometry the pipe stress-deformation was measured and interpreted 
and posteriorly was made the finite element analysis to confirm the field situations 
and transmitting to Transgás results as on objective of improving the safety and 
reliability of pipeline system. 


