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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos necessários 

para atingir as metas de segurança, proteção ao meio ambiente e Controle de Qualidade 

pretendidas pela CIGÁS na execução de limpeza, calibração e teste hidrostático de linhas 

para distribuição de gás natural. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ABNT NBR 12712 - Projeto de Sistemas e Distribuição de Gás Combustível 

2.2. ASME B 31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

2.3. PROCIG.SMS.04 - Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos 

2.4. PROCIG.SMS.05 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 

2.5. RESOLUÇÃO Nº15, DE 11 DE JANEIRO DE 2001 – Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos 

2.6. PROCIG.SMS.13 – Aspectos e Impactos Ambientais 

2.7. RESOLUÇÃO Nº357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 – CONAMA 

2.8. RESOLUÇÃO Nº430, DE 13 DE MAIO DE 2011 – CONAMA 

2.9. NBR 9800 – Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema 

coletor público de esgoto sanitário 

3. ABRANGÊNCIA 

Será utilizada na limpeza, calibração e teste hidrostático de linhas para distribuição de gás 

natural. 
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4. DEFINIÇÕES 

4.1. Cavalote – Arranjo de tubulação pré-fabricada utilizado em travessias aéreas ou 

enterrada e em cruzamentos. 

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

empreendimento. 

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

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

4.4. Cruzamento – Passagem subterrânea do duto por rodovias, ferrovias, outros dutos e 

instalações subterrâneas existentes. 

4.5. Curvamento Natural – Mudança de direção feita no duto durante a fase de construção, 

sem que sofra deformação permanente. 

4.6. Diretriz – Linha básica do caminhamento do gasoduto. Na maioria dos gasodutos, fora 

das áreas urbanas, coincide com a linha de centro da faixa de domínio. 

4.7. Efluente – É o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de 

diversas atividades ou processos. 

4.8.  Fiscalizadora / Gerenciadora – Empresa vencedora do certame licitatório da CIGÁS, 

para gerenciar e fiscalizar os serviços da Construtora na implantação do empreendimento.  

4.9. Interferência – Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na passagem do 

gasoduto. 

4.10. Jaqueta de concreto – Envoltório anular de concreto, feito em um tubo, com a 

finalidade de dar-lhe resistência mecânica para a proteção de cargas externas ou conferir-

lhe peso adicional para estabilizá-lo quando submerso. 

4.11. Máxima Pressão de Operação (MPO) – Maior pressão na qual um sistema de gás 

sob condições normais é operado. 
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4.12. Pista – Parte da faixa de domínio. Fora das áreas urbanas, utilizadas para os trabalhos 

de construção do gasoduto. 

4.13. Pressão – Relação entre força e área. A menos que expressos em contrário, todos os 

valores de pressão apresentados nesta instrução são referidos à pressão atmosférica 

normal. 

4.14. Pressão de Projeto – Pressão usada na determinação da espessura de parede e dos 

componentes de tubulação. É uma pressão fixada a partir das condições de fluxo do sistema 

de gás. 

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

construtora. 

4.16. Tensão de Escoamento - Tensão na qual o material apresenta uma deformação 

permanente quando submetido ao ensaio de tração; é também, para alguns materiais, a 

tensão que no diagrama tensão-deformação corresponde a uma tensão especificada. 

4.17. Tensão de Ruptura (Limite de Resistência à Tração) – Tensão obtida pela razão 

entre a carga máxima aplicada e a área inicial da seção transversal do corpo de prova, no 

ensaio de tração.  

4.18. Tensão Mínima de Escoamento Especificada (Sy) – Tensão de escoamento mínima 

prescrita pela especificação sob a qual o tubo é comprado do fabricante. É obtida de ensaios 

padronizados e representa um valor probabilístico. 

4.19. Tramo – Conjunto de dois ou mais tubos soldados; também denominado coluna. 

4.20. Travessia – Passagens aéreas, subterrâneas ou submersas do duto através de rios, 

lagos, açudes, regiões permanentemente e eventualmente alagadas, grotas e ravinas. 

4.21. Tubo Camisa ou tubo-luva (casing) – Tubo de aço no interior do qual o gasoduto é 

montado, facilitando a realização de cruzamento e/ou dano à proteção mecânica ao duto. 
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5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1Supervisor de Obras 

5.2. Supervisor de Qualidade  

5.3. Encarregado de Teste 

5.4. Inspetor de Dutos N1 

5.5. Técnico de Segurança 

5.6. Ajudantes 

5.7. Fiscal de Obras 

5.8. Fiscalização 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

a) Caminhão Pipa 

b) Bomba de Enchimento 

c) Manômetro 

d) Compressor 

e) PIGs 

f) Registradores de Pressão 

g) Placa calibradora 

h) Medidor de Vazão 

 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.2. REQUISITOS GERAIS 

7.2.1. Um plano de limpeza, calibração e teste hidrostático deve ser preparado previamente 

ao início dos trabalhos de montagem da tubulação, atendendo aos requisitos normativos, de 

projeto e constando no mínimo de: 

a) Levantamento planialtimétrico para análise das pressões de teste; 

b) Divisão dos trechos em seções, considerando: 

- Classes de locação; 
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- Pressões de teste; 

- Acessos e áreas disponíveis para instalação de equipamentos; 

- Pontos de captação e descarte da água, considerando os resultados à análise da água 

disponível para as operações de lavagem, teste, etc.; 

- Locais de montagem de válvulas; 

c) Principais equipamentos a serem utilizados; 

d) Sistema de comunicação; 

e) Processo de esvaziamento; 

f) Processo de inspeção por “pig” geométrico, considerando: 

- Tipo de lançador e recebedor; 

- Sistema de emissão dos resultados; 

g) Processo de eliminação dos defeitos detectados pelo “pig” geométrico; 

h) Processo de execução da pré-secagem; 

i) Processo de execução da secagem; 

j) Processo de execução dos “Tie-ins”; 

k) Montagem de válvulas e complementos; 

l) Requisitos de entrega; 

7.2.1 QUALIDADE DA ÁGUA 

O sistema de alimentação de água a ser utilizado deve atender aos requisitos abaixo: 

a) A instalação típica do sistema de bombeamento deve conter um filtro no ponto de coleta, 

um tanque pulmão e um sistema de filtragem antes da injeção da água no duto; 

b) O filtro do ponto de coleta pode ser construído em tecido geotêxtil ou tela, de modo a reter 

partículas de 100 µm; 
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c) O volume do tanque pulmão deve assegurar um tempo mínimo de permanência da água 

de cerca de 5 minutos; 

d) O filtro a ser instalado antes da injeção no duto deve reter partículas maiores do que 30 

µm; o teor de sólidos suspensos, após o filtro, em qualquer situação, não deve ser superior a 

30 mg/L; 

e) A água deve ser previamente analisada conforme definido nas TABELAS -A1 e A2 do 

ANEXO-A: caso apresente alto padrão de qualidade relativamente a parâmetros corrosivos 

(teor de cloretos e sulfatos inferiores a 10 mg/L, pH neutro e teor de sólidos menor do que 30 

mg/L) e microbiológicos (ausência de microrganismos, isenta de óleos e graxas e teor de 

oxigênio maior do que 5 mg/L), pode-se dispensar o emprego de produtos químicos 

comerciais, independente do tempo de hibernação; nos outros casos, a aditivação com 

sequestrante e biocida fica condicionada à avaliação dos resultados das análises de acordo 

com os critérios estabelecidos na TABELA -A3 do ANEXO-A; 

f) Deve-se garantir a ausência de ar durante o período total de hibernação, assegurando 

uma pressão positiva em todos os pontos da linha;  

g) A captação e descarte da água não devem prejudicar o uso do corpo d’água por terceiros. 

7.2.2 LAVAGEM DA LINHA  

8.2.2.1 Para a lavagem do duto com água, devem ser utilizados pelo menos 2 “pigs” 

raspadores, constituídos de, no mínimo, um disco e 2 copos cônicos em polietileno. Os 

“pigs” devem ser equipados com escovas de aço temperado, pré-tensionadas, de forma a 

cobrir todo o perímetro da parede interna do duto, devendo ainda ser observado o seguinte: 

a) Devem ser instalados um manômetro e um medidor de vazão no local de bombeamento; 

b) Antes do lançamento do primeiro “pig” raspador deve ser bombeado um volume de água 

equivalente a 500 m lineares de duto; 

c) Um novo “pig” de limpeza só deve ser lançado após o “pig” anteriormente lançado ter 

percorrido 500 m lineares no duto; 
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d) O duto deve ser considerado limpo nesta etapa, quando a água descartada 

imediatamente antes da chegada do “pig” de limpeza, apresentar visualmente as mesmas 

características da água injetada no duto; 

e) Novos “pigs” de limpeza devem ser usados, quantos forem necessários, até que seja 

assegurado o critério especificado na alínea d); 

f) Após os requisitos da alínea d) terem sido alcançados, devem ser passados um “pig” de 

enchimento, e um “pig” calibrador, espaçados entre si em aproximadamente 500 m lineares; 

g) O “pig” de enchimento deve ser do tipo bidirecional, constituído de 3 ou 4 discos de 

polietileno e só pode ser lançado após a confirmação da chegada do segundo “pig” 

raspador; 

h) O equipamento de bombeamento deve ser dimensionado para garantir uma velocidade de 

deslocamento dos “pigs” entre 0,2 m/s e 1,0 m/s; 

i) Para dutos com revestimento interno os “pigs” raspadores devem ser equipados com 

escovas não metálicas; 

j) O “pig” calibrador deve ser similar ao “pig” de enchimento, sendo que 1 disco de vedação 

deve ser substituído pela placa calibradora instalada entre os discos; 

k) Após a passagem do “pig” calibrador, sua placa deve ser inspecionada e verificada a 

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

l)  O descarte d’água deve estar de acordo e ser realizado com as recomendações relativas 

à preservação ambiental contidas nos documentos do projeto, procedimento executivo, 

instruções, e também, as resoluções CONAMA que tratam do requisito recursos hídricos e 

lançamentos de efluentes; sendo tudo definido previamente ao início dos trabalhos. 

7.2.3 TESTE HIDROSTÁTICO 

7.2.3.1. Um procedimento de teste hidrostático deve ser preparado previamente ao início 

dos trabalhos e atender à norma API RP 1110, com as seguintes recomendações: 
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a) Toda a extensão da linha a ser testada deve estar completamente cheia de água e com a 

cobertura executada; 

b) As pressões de teste em qualquer ponto do trecho testado devem estar limitadas ao valor 

máximo e mínimo indicados no projeto; 

c) A linha deve permanecer cheia de água por no mínimo 24 horas antes do início do teste e 

a uma pressão de 50 % da pressão de teste; 

d) A pressão deve ser elevada de forma moderada e a uma taxa constante até atingir a 100 

% da pressão de teste e mantida durante uma hora; 

e) Em seguida, deve ser escoada a quantidade de água necessária para que a pressão 

atinja 50 % da pressão de teste; 

f) A pressão deve ser novamente elevada de forma moderada e a taxa constante até atingir 

70 % da pressão de teste; a partir deste ponto o bombeamento deve evitar grandes 

variações de pressão, garantindo que incrementos de 1 kg/cm2 (98,06 kPa) sejam 

perfeitamente lidos e anotados; o incremento deve ser dado com intervalo mínimo de 3 

minutos, até atingir novamente a 100 % da pressão de teste; 

g) Observar então um período mínimo de 3 horas para estabilização da linha; 

h) Retornar a pressão para 100 % da pressão de teste e começar a contagem de tempo, 

recuperando a pressão quando esta cair 0,5 % da pressão de teste; limitando-se a repetição 

desse procedimento a 24 horas de linha pressurizada ou 2 recuperações; adotando-se o que 

resultar maior tempo de teste;  

i) A linha deve ser aprovada quando em 24 horas a pressão não cair abaixo de 99,5 % da 

pressão de teste; 

j) Em situações onde haja risco de se ultrapassar a “máxima pressão de teste” indicada pelo 

projeto, devido à recuperação de pressão, por efeito de temperatura, deve-se reduzir a 

pressão de teste de forma que no ponto de menor elevação da seção de teste, a pressão 

não ultrapasse 96 % da “máxima pressão de teste”; 
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k) A pressão de teste, preferencialmente, deve ser atingida nas horas mais quentes do dia, 

de forma a se evitar sobre pressões na tubulação, devido à elevação da temperatura. 

7.2.3.2. A pressão mínima de teste deve ser estabelecida de acordo com a norma ASME B 

31.8 e/ou submetida ao Controle de Qualidade da Cigás; 

7.2.3.3. A máxima pressão de teste não deve ser superior a aquela que produza na 

tubulação tensão circunferencial superior a 95% da tensão mínima de escoamento 

especificada na norma de fabricação do tubo. 

7.2.3.4. Os equipamentos necessários à realização do teste hidrostático devem atender à 

norma API /NBR 12712 Os instrumentos necessários para execução do teste, 

acompanhados dos respectivos certificados de calibração, são os seguintes: 

a) Dispositivo registrador contínuo de pressão, que seja capaz de medir incrementos de 

pressão menores ou iguais a 0,07 kgf/cm2 (1 psi); o dispositivo deve possuir um certificado 

de calibração, cuja data de emissão possua antecedência inferior a 6 meses da data do 

início do teste, ou deve ser calibrado na própria obra, de acordo com as recomendações do 

fabricante; 

b) Medidor e transmissor de vazão que forneça na cabine de teste a indicação da vazão 

instantânea; 

c) Dispositivo totalizador de vazão que permita a leitura de incrementos de volume para 

incrementos de 0,1 kg/cm2 da pressão de teste; 

d) Dispositivo de registro contínuo da pressão (tal como um registrador de carta) que forneça 

um registro permanente da pressão em função do tempo; este dispositivo deve ser calibrado 

imediatamente antes de cada utilização (através da balança de peso morto) ou calibrado de 

acordo com as recomendações do fabricante; deve ter resolução mínima de 0,07 kgf/cm2 

(1psi); 

e) Manômetros com resolução mínima de 0,5 kgf/cm2 (49,033 kPa) e faixa de medição no 

segundo terço da escala; 
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f) Dispositivos de registro de temperatura, que forneça um registro permanente da 

temperatura do duto em função do tempo; deve ter resolução mínima de 0,1 ºC; 

g) Termômetro de leitura direta, para determinação da temperatura ambiente; 

h) Válvula de alívio de pressão, a ser instalada no trecho do duto a ser testado, com ajuste 

não superior a 5 % da pressão máxima prevista durante o teste, no ponto específico do duto 

em que a válvula de alívio for instalada; 

i) Registrador contínuo de temperatura que forneça um registro permanente em função do 

tempo, sendo colocado em contato direto com o duto em trecho enterrado; 

Notas: 

1) Como alternativa pode ser utilizado um sistema computadorizado de monitoração de 

pressão/temperatura, desde que os sensores individuais de pressão incluídos no sistema 

possuam um nível de sensibilidade compatível e possam ser calibrados de maneira similar 

àqueles instrumentos listados acima. 

2) Os instrumentos de leitura do teste devem ser instalados em ambiente fechado, com 

temperatura controlada e livre de intempéries. 

3) Devem ser instalados dispositivos adequados para o recebimento de “pig” e linhas de 

descarte de água nas extremidades de cada trecho, de maneira a minimizar eventuais danos 

ao meio ambiente durante o escoamento. 

4) Os trechos de travessias de rios e lagos que forem objeto de projetos específicos devem 

receber o teste hidrostático simplificado antes e após o seu lançamento, conforme as alíneas 

a, b, c, d abaixo: 

a) O teste antes do lançamento consiste em: 

- Pressurizar o trecho, com as juntas sem revestimento, durante 2 horas, com a pressão 

máxima de teste; 

- Realizar inspeção visual para detectar vazamentos. 
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b) Após o lançamento, o trecho deve ser percorrido por “pig” calibrador, conforme definido 

em 8.2.3 notas item 1. 

c) A água utilizada para o teste dos trechos citados no em 8.2.3 item 2 de notas, deve ser 

totalmente removida imediatamente após a execução do teste, com a passagem de “pig” de 

espuma, independentemente da extensão do cavalote. 

d) Os trabalhos de correção de eventuais defeitos constatados devem ser executados e, em 

seguida, devem ser repetidas as atividades descritas em 8.2.3 notas item 2, alínea a) e b). 

e) Todo o efluente líquido retirado da tubulação que foi realizado o teste hidrostático deve 

seguir os critérios abordados na NBR9800. 

Todos os dispositivos e acessórios provisórios submetidos à pressão durante o teste 

hidrostático devem ser dimensionados e testados antes de instalados. 

7.2.4 INSPEÇÃO DIMENSIONAL INTERNA DO DUTO 

7.2.4.1. Deve ser passado o “pig” geométrico, em toda a extensão do duto, depois do teste 

hidrostático e sempre precedido pela passagem de “pig” com placa calibradora, devendo 

ainda ser observado o descrito nas informações a seguir. 

7.2.4.2. Os defeitos devem ser caracterizados conforme definido na TABELA 4. 

TABELA 4 - CARACTERIZAÇÃO DOS DEFEITOS 

Defeito Efeito na Superfície Externa Efeito na Superfície Interna 

Mossa “Vale” “Meia-laranja” 

Entalhe “Canyon” Crista 

Puncionamento “Poço” Pico 

Cava (gouge) Depressão  
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Risco “Canyon”  

Ovalização Variação suave no diâmetro Variação suave no diâmetro 

 

7.2.4.3. O relatório de inspeção por “pig” geométrico deve registrar reduções no diâmetro e 

defeitos de qualquer extensão, dentro do limite de sensibilidade da ferramenta de inspeção. 

7.2.4.4. Os seguintes defeitos são inaceitáveis: 

a) Ovalizações superiores a 2,5 % (diferença absoluta entre o diâmetro externo medido e o 

diâmetro externo nominal, dividida pelo diâmetro externo nominal) em qualquer extensão; 

b) Mossas, em qualquer extensão, que produzam reduções no diâmetro superiores às 

definidas abaixo: 

- 2 % do diâmetro, para tubos de diâmetro nominal maior que 12”; 

- 0,25”, para tubos de diâmetro nominal de 12” ou menores; 

c) Reduções no diâmetro de qualquer dimensão, que sejam concentradoras de tensão, tais 

como entalhes, funcionamento, cavas e riscos; 

d) Reduções no diâmetro, de qualquer extensão, em soldas. 

Nota: A inspeção dos defeitos de ovalização e mossas deve ser realizada removendo-se o 

revestimento anticorrosivo externo do tubo. 

7.2.4.5. As ovalizações podem ser corrigidas através da escavação e alívio das cargas sobre 

a tubulação. Após a eliminação do defeito, a região afetada deve ser reinspecionada com 

“pig” geométrico ou paquímetro e não possuir diferença absoluta entre o diâmetro externo 

medido e o diâmetro externo nominal, dividida pelo diâmetro externo nominal em qualquer 

extensão, acima de 25%, 
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7.2.4.6. Os demais defeitos inaceitáveis devem ser eliminados mediante o corte e 

substituição do tubo na região afetada. Não é permitida a correção de defeitos mediante 

aplicação de reforço, retalhos ou reparos. 

7.2.4.7. A placa do “pig” calibrador deve ter as seguintes características: 

a) Diâmetro da placa calibradora: 

"250,0*025,0)1(**2  DEKeDEDp  

Onde: 

Dp = diâmetro externo da placa (polegada); 

DE = diâmetro externo do tubo (polegada); 

e = espessura nominal de parede do tubo ou da conexão, o que for maior (polegada); 

K = tolerância da espessura, conforme TABELA 5. 

TABELA 5 - TOLERÂNCIA DA ESPESSURA DE PAREDE - K 

Diâmetro Nominal 

do Duto 

Processo de 

Fabricação 

Grau do Aço (API 5L) 

 

B X42 a X70 

< 2” com/sem costura 0,20 0,15 

2” a 18” com/sem costura 0,15 0,15 

≥ 20” com costura 0,18 0,20 

≥ 20” sem costura 0,15 0,18 

 

b) A placa calibradora deve ser de aço-carbono SAE-1020 ou de alumínio, com pelo menos 

8 cortes radiais e espessura mínima conforme abaixo: 
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- 1/8” para tubos com diâmetros < 6”; 

- 1/4” para tubos com diâmetros ≥ 6”. 

Nota: A placa calibradora deve ser recebida sem amassamentos, para que o trecho seja 

liberado para a passagem de “pig” geométrico. 

7.2.5 Informações importantes 

7.2.5.1. Cabe à CIGÁS, através do seu Controle de Qualidade, supervisão, fiscalizadora 

e/ou gerenciadora aprovar e fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes aplicadas. 

7.2.5.2. É responsabilidade da contratada planejar, e fazer análise crítica do projeto, antes 

do início dos trabalhos. Quaisquer modificações que se fizerem necessárias ou contribuírem 

para a facilidade dos trabalhos, devem ser submetidos para análise e aprovação da CIGÀS, 

após comentários e avaliação da fiscalizadora e/ou gerenciadora. 

7.2.5.3. É responsabilidade da contratada, buscar junto às prefeituras e concessionárias, as 

informações de cadastros de utilidades existentes e conhecer as normas municipais que 

regem a utilização e sinalização de vias públicas para a implantação de tubulação de gás.  

7.2.5.4. É de responsabilidade da contratada, o levantamento e registro de toda e qualquer 

interferência, não cabendo à mesma nenhuma reivindicação junto à CIGÁS em caso de 

interferência encontrada na execução dos serviços. 

7.2.5.5. Cabe à supervisão e/ou fiscalizadora, aprovar e fiscalizar o cumprimento das 

normas e diretrizes. 

8. REQUISITOS de SMS  

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

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

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

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

legais, requisitos Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, pelos prestadores 
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de serviços durante a execução de serviços contratados pela CIGÁS, visando evitar 

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

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

Patrimônio. 

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

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

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

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

envolvidos; 

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

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

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

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

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

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

Documentos para Credenciamento. 

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

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

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

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

8.3 Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

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

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

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

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

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

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e 

Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

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

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

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

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

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

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

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

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

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

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

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos 

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

autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

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

alguma interferência na operação; 

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

irá executar a atividade; 

 A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em 

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

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

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 

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

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

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção a: 

 Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência 

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

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

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

emergências; 

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

sendo ela de qualquer gravidade; 

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

 

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

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

resíduos gerados; 

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

terceirizadas: 

 Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido 

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

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

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

característica de emergência externas e internas; 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais 

e federais aplicáveis a Companhia. 
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9. REGISTROS 

Não aplicável 

10. ANEXOS 

Anexo A - METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM E PRESERVAÇÃO DE ÁGUA PARA 

TESTE HIDROSTÁTICO (PARÂMETROS QUÍMICOS) 

Anexo B - METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA PARA TESTE 

HIDROSTÁTICO PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

ANEXO C - CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA HIBERNAÇÃO DE 

DUTOS, EM FUNÇÃO DE PARÂMETROS QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS. 

ANEXO A - METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM E PRESERVAÇÃO DE ÁGUA PARA 

TESTE HIDROSTÁTICO (PARÂMETROS QUÍMICOS) 

Determinação Recipiente 

Volume 
Mínimo de 
Amostra 

(mL) 

Preservação 
Período 

Máximo de 
Estocagem 

Alcalinidade P, V 200 Refrigerar 
24 horas/    
14 dias 

Carbono 
Orgânico   

Total 
V 100 

Analisar imediatamente 
ou refrigerar e 

acrescentar H2SO4 até 
pH<2 

7 dias/        
28 dias 

Cloreto P, V 500 Analisar imediatamente 
0,5 horas/     

2 horas 

Condutividade P, V 500 Refrigerar 
28 dias/28 

dias 
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Óleos e 
Graxas 

V, boca 
larga 

1 000 
Acrescentar HNO3 até 

pH<2, refrigerar 
28 dias/28 

dias 

Dureza P, V 100 
Acrescentar HNO3 até 

pH<2 
6 meses/      
6 meses 

Cálcio e Ferro P (A), V(A) - 

Para metais dissolvidos, 
filtrar imediatamente, 

acrescentar HNO3 até 
pH<2 

6 meses/      
6 meses 

Nitrogênio P, V 

 

500 

 

Analisar assim que for 
possível ou acrescentar  

H2SO4 até pH<2; 
refrigerar 

 

7 dias/        
28 dias 

 

Oxigênio 
Dissolvido 

Frasco de 
DBO 

300 Analisar imediatamente 
0,5 hora/       
1 horas 

Turbidez P, V - 
Analisar em poucos dias, 
manter em local escuro      

por 24 horas 

24 horas/    
48 horas 

 

PH P, V - Analisar imediatamente 
2 horas/        
2 horas 

Sílica P - Refrigerar, não congelar 
28 dias/       
28 dias 

Sólidos Totais P, V - Refrigerar 
7 dias/7-14 

dias 

Sólidos 
Suspensos 

P, V - Refrigerar 
7 dias/7-14 

dias 

Sulfato P, V - Refrigerar 28 dias/28 
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dias 

Sulfeto P, V 100 

Refrigerar; adicionar 4 
gotas de 2N 

(CH3COO)2Zn pH 
alcalino 

Imediato / 5 
dias 

 

Onde: 

P = plástico (polietileno ou equivalente). 

V = vidro. 

V(A) ou P(A) = lavado com solução de HNO3, proporção de 1:1. 

Notas: 

 1) Para determinações não listadas, deve ser usado recipiente de vidro ou plástico; é 

preferível refrigerar durante a estocagem e analisar o mais rápido possível. 

  2) A refrigeração e a estocagem devem ser a 4 °C, no escuro. 

ANEXO B - METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA PARA TESTE 

HIDROSTÁTICO PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

Determinação Recipiente 
Volume 

Mínimo da 
Amostra (mL) 

Preservação 

Período 
Máximo de 
Estocagem 

Recomendado 

 

Bactérias 
Redutoras de 
Sulfato (BRS) 

V(C) 1 50 

Manter refrigerado 
(não congelar). O 
frasco deve ser 
completamente 

preenchido.  

24 horas - 48 
horas 

Bactérias 
Anaeróbias 

Heterotróficas 
Totais 

(BANHT) 

V(C) 1 50 

Manter refrigerado 
(não congelar). O 
frasco deve ser 
completamente 

preenchido. 

 

24 horas - 48 
horas 
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Bactérias 
Facultativas 

Heterotróficas 
Totais (BFHT) 

V(C) 1 50 

Manter refrigerado 
(não congelar). O 
frasco deve ser 
completamente 

preenchido. 

24 horas - 48 
horas 

Bactérias 
Aeróbias Totais 

(BAHT) 
V(C) 2 100 

Manter refrigerado 
(não congelar) 

24 horas - 48 
horas 

Bactérias 
Produtoras de 
Ácidos (BPA) 

V(C) 2 50 
Manter 

refrigerado(não 
congelar) 

24 horas - 48 
horas 

Bactérias 
Precipitadoras 
de Ferro (BPF) 

V(C) 2 50 
Manter refrigerado 

(não congelar) 
24 horas - 48 

horas 

 

Onde: 

V(C) 1 = Frasco de vidro tipo antibiótico (cap. 50 mL), lavado com detergente, enxaguado 

com água corrente, seco em estufa a 100 °C, lacrado e esterilizado em autoclave por 15 

minutos a 121 °C/1 atm. 

V(C) 2 = Frasco de vidro (cap. 125 mL), boca larga e esmerilhada. Lavado com detergente, 

enxaguado com água corrente, seca em estufa a 100 °C e esterilizado em autoclave por 15 

minutos a 121 °C/1 atm. 

ANEXO C - CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA HIBERNAÇÃO DE 

DUTOS, EM FUNÇÃO DE PARÂMETROS QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS. 

Parâmetro Resultado 
Classificação 

da Água 

Tempo de 

Hibernação 
Procedimento 
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Sólidos 

suspensos 

(após filtro de 

30 micra) 

> 30 mg/L Ruim Independe 
Filtrar com filtro de 15 

micra 

Turbidez 

(após filtro de 

30 micra) 

> 10 NTU Ruim Independe 
Filtrar com filtro de 15 

micra 

O2 < 5 mg/L 

Classificar 

pelas 

Bactérias 

Independe 
Seguir o estabelecido 

para as bactérias 

Óleos e 
graxas 

> 10 mg/L Ruim Independe Remover o óleo 

 

Bactérias 
Aeróbias 

Totais 

0 UFC/mL a 
103 UFC/mL 

Boa a 
Razoável 

≤ 30 dias 
Não necessita dosar 

biocida 

> 30 dias Dosar biocida (2 e 3) 

>103 
UFC/mL 

Ruim Independe Dosar biocida (2 e 3) 

Bactérias 
Anaeróbias 

Totais 

0 NMP/mL a 
103 

NMP/mL 

Boa a 
Razoável 

≤ 30 dias 
Não necessita dosar 

biocida 

> 30 dias Dosar biocida (2 e 3) 

>102 
NMP/mL 

Ruim Independe Dosar biocida (2 e 3) 

Bactérias 
Heterotróficas 
Facultativas 

 

0 UFC/mL a 
103 UFC/mL 

Boa a 
Razoável 

≤ 30 dias 
Não necessita dosar 

biocida 

> 30 dias Dosar biocida (2 e 3) 
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>103 
UFC/mL 

Ruim Independe Dosar biocida (2 e 3) 

Bactérias 
Precipitantes 

de Ferro 

0 UFC/mL a 
10 UFC/mL 

Boa a 
Razoável 

≤ 30 dias 
Não necessita dosar 

biocida 

> 30 dias Dosar biocida (2 e 3) 

> 10 
UFC/mL 

Ruim Independe Dosar biocida (2 e 3) 

Cloretos e/ou 
Sulfatos 

 

≤ 10 mg/L Boa 

≤ 30 dias 
Não necessita dosar 

seq. O2 

> 30 dias Dosar seq. O2 (1 e 3) 

> 10 mg/L Ruim 

≤ 30 dias Dosar seq. O2 (1 e 3) 

> 30 dias 
Dosar seqüestrante de 
O2 e biocida (1, 2 e 3) 

pH 

 

6,5 a 8,0 
Boa Independe 

Não necessita dosar 
seq. O2 

< 6,5 Ruim Independe Dosar seq. O2 (1 e 3) 

> 8,0 

Ruim (se 
alcalinidade 
e/ou dureza 
total > 250 

mg/L) 

Independe 

Não empregar esta 
água (Possibilidade de 

precipitação de 
incrustação)  

 

Notas:  

 Recomenda-se:  
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1) O sequestrante de O2 para água doce é a hidrazina (N2H4) catalisada. É um produto 

líquido normalmente fornecido na concentração de 35%. Recomenda-se para dutos, um 

residual de 150 mg/L a 200 mg/L de hidrazina. Pode ser empregado o bissulfito de sódio 

catalisado com cobalto, quando o teor de íons sulfatos na água for superior a 200 mg/L e, 

neste caso, recomenda-se empregar 20 mg/L de solução de bissulfito de sódio a 35%, para 

cada mg/L de oxigênio dissolvido, com um excedente de 10% como segurança. 

2) O biocida recomendado é o glutaraldeído que é fornecido nas concentrações de 25%, 

50% ou 42% (combinado a um sal quaternário de amônio = 8%). Sua dosagem deve ser: 

500 ppm (25%), 250 ppm (50%), 200 ppm (42:8). Outros biocidas de menor toxicidade, 

como o THPS, podem ser empregados, porém estes devem ser previamente avaliados e 

aprovados, em laboratório, em relação à eficiência biocida, toxicidade e compatibilidade com 

o sequestrante de oxigênio. 


