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1. OBJETIVO 

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

para atingir os objetivos de segurança, proteção ao meio ambiente e qualidade pretendidos 

pela CIGÁS na execução do Método Não Destrutivo – Perfuração Horizontal Direcionada 

(Horizontal Direcional Drilling - HDD), para instalação subterrânea de tubulações para a 

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; 

2.5. PROCIG.SMS.07 – Gerenciamento de Requisitos Legais; 

2.6. PROCIG.SMS.08 – Análise Preliminar de Riscos – APR; 

2.7. PROCIG.SMS.09 – Plano de Atendimento a Emergência – PAE; 

2.8. PROCIG.SMS.10 – Investigação e Análise de Acidentes, Incidentes e Desvios; 

2.9. PROCIG.SMS.13 – Aspectos e Impactos Ambientais; 

2.10. Permissão de Trabalho – PT; 

2.11. ITCIG.ENG.21 - Identificação E Sinalização De Obras; 

2.12. ITCIG.ENG.05- Abertura de Vala; 

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

Hídricos; 

2.14. RESOLUÇÃO Nº357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 – CONAMA; 
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2.15. RESOLUÇÃO Nº430, DE 13 DE MAIO DE 2011 – CONAMA; 

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

coletor público de esgoto sanitário. 

3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução de trabalho será aplicada na execução do método não destrutivo - perfuração 

direcionada, para instalação das tubulações de transporte e distribuição de gás natural. 

4. DEFINIÇÕES 

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

empreendimento; 

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

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

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

instalações subterrâneas existentes; 

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

sem que sofra deformação permanente; 

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

diversas atividades ou processos;  

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

para gerenciar e fiscalizar os serviços da contratada na implantação do empreendimento; 

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

gasoduto; 

4.8. 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; 
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4.9. 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; 

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

construtora; 

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

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

4.12. 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; 

4.13. 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. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Encarregado de Furo Direcional; 

5.2. Supervisor de Obras; 

5.3. Supervisor de Qualidade; 

5.4. Supervisor de Projeto; 

5.5. Navegador; 

5.6. Operador de Máquina de Furo; 

5.7. Inspetor de Dutos; 

5.8. Técnico de Segurança; 

5.9. Ajudantes. 
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6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. Caminhão Prancha; 

6.2. Máquina de Furo / Perfuratriz; 

6.3. Caminhão Pipa; 

6.4. Caminhão Limpa Fossa; 

6.5. Bomba de Sucção de Efluentes Líquidos. 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. REQUISITOS GERAIS 

7.2.1.  Furo direcional é um método de construção Não Destrutivo, que permite executar a 

instalação da tubulação sem a necessidade de abertura de vala, somente com a abertura de 

pequenas áreas para a entrada da haste de perfuração onde também servirá para a 

realização do puxe do tubo e a posterior soldagem da tubulação nos locais de encontro (TIE-

IN). Geralmente são utilizados em: 

a) Cruzamentos; 

b) Travessias de rios, córregos e igarapés; 

c) Desvios de Interferências; 

c) Linha Contínua. 

 

7.2.2. Para executar uma perfuração direcionada, a construtora deve seguir as seguintes 

recomendações: 

7.2.2.1.  Estudos hidrológicos para determinação do regime do rio ou lago, incluindo 

migração das margens nos rios que atravessam planícies de inundação, perfil de erosão no 

leito, transporte de sedimentos, área da bacia de drenagem pluvial, vazão máxima 

centenária, velocidade, profundidade, etc., e também o nível e o tipo de poluição da água, 

para que possa ter um controle de qualidade da água, que é o conjunto de medidas 

operacionais que visa avaliar a melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida 
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para o corpo de água (Art. 2º, inciso XIV da resolução nº357, de 17 de março de 2005 – 

CONAMA). 

7.2.2.2.  Sondagens geotécnicas nas margens e no leito dos rios e lagos; 

7.2.2.3. Dragagem dos rios e canais; 

7.2.2.4.  Represamento; 
 
7.2.2.5.  Influência de linha de transmissão elétrica sobre o duto; 

7.2.2.6. Calcular e obedecer ao raio mínimo de Curvamento Natural, conforme o item 27.2 

da NBR 12.712/1993. 

                          R =            Ec . D/2           . 

                                     0,9Sy – 0,7 PD/2e 

R = raio mínimo de curvatura para curvamento natural (cm) 

Ec = módulo de elasticidade do material (MPA) (anexo G da ABNT NBR 12.712) 

O módulo de elasticidade longitudinal do aço carbono à temperatura ambiente de 21 C (70 

F) é: 

Ec = 2, 00 x 105 MPa (2,04 x 106  Kgf/cm²)”. 

Sy = tensão mínima de escoamento especificada (MPa) (anexo D da NBR 12.712) 

 

Especificação Grau 

Sy 

MPa 10³ psi Kgf/cm² 

API A 207 30 2109 

API B 241 35 2461 

API X 42 290 42 2954 

API X 46 317 46 3235 

API X 52 359 52 3657 
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API X 56 386 56 3938 

API X 60 414 60 4219 

API X 65 448 65 4571 

API X 70 483 70 4923 

API X 80 552 80 5626 

 

D = Diâmetro externo do duto (cm) 

E = Espessura nominal de parede do duto (cm) 

P = Pressão de projeto do gasoduto (MPa) 

7.2.3.  Estudar e definir a profundidade de enterramento; 

7.2.4.  Estudar e obedecer às distâncias mínimas entre interferências definidas pelo projeto; 

7.2.5.  Estudar espaço para posicionar os equipamentos e montar a coluna; 

7.2.6.  Preocupar-se com possíveis manutenções futuras; 

7.2.7. Estudar a necessidade de Sinalização de dutos enterrados, conforme procedimentos e 

orientações da CIGÁS; 

7.2.8. Evitar sempre a contaminação das águas com qualquer tipo de material antrópico, 

desde espumas não naturais (bentonita), óleos e graxas, corantes e resíduos sólidos, 

conforme descrito no PROCIG.SMS.05. 

7.2.9. Verificar interferências com o meio ambiente (cortes, valas, aterros, etc.), e, se 

entrar em contato direto com os corpos de água fazer a classificação dos mesmos através 

de análises laboratoriais, para que com o fim da atividade possa ser verificada se o 

mesmo não foi afetado e se foi qual o impacto ocasionado; 

7.2.10.  Estudar possíveis interferências com o trânsito; 

7.2.11.  Sinalizar o local para Trabalho; 

7.2.12.  Fazer o reconhecimento do local, estudar e verificar junto às concessionárias locais 

de serviços públicos a existência de possíveis interferências não cadastradas em projeto; 
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7.2.13.  Para execução da perfuração direcionada, a construtora deverá elaborar o plano de 

trabalho (Plano de Furo) e enviar à contratante para a revisão, correção e possíveis ajustes;  

7.2.14.  Toda a tubulação que for utilizada em furo direcional deverá ser testada 

hidrostaticamente por teste simplificado antes do seu puxe. 

7.3.  ELABORAÇÃO DO PLANO DE FURO 

7.3.1. Na elaboração do plano de furo a construtora deve apresentá-lo em formulário 

apropriado e timbrado, com no mínimo as seguintes informações: 

a) Cabeçalho com as identificações necessárias; 

b) Referências de Projeto; 

c) Referências do equipamento; 

d) Número da haste; 

e) Comprimento do furo (haste a haste); 

f) Pitch (%) de cada haste (definir a variação do pitch para cada haste); 

g) Profundidade de cada haste; 

h) Referencia lateral; 

i) Desvios horizontais de cada haste; 

j) Desvios verticais de cada haste; 

l) Responsável pela execução dos serviços; 

m) Responsável pela elaboração; 

7.4.  SISTEMA DE MONITORAMENTO 

7.4.1. Verificar o sistema de monitoramento eletrônico (ângulos horizontais e verticais, pitch). 

Antes de iniciar a operação do furo piloto calibrar a distância acusada pelo Sistema de 

Monitoramento. 
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7.4.2. Verificar a documentação da empresa contratada para a realização das atividades de 

a que se refere esta instrução, para ver se todos os condicionantes ambientais estão de 

acordo com a legislação ambiental citadas no corpo desta instrução de trabalho e os 

presentes nas referências documentais.   

7.5.  MATERIAIS 

7.5.1. Verificar se todos os materiais e equipamentos necessários estão à disposição em 

qualidade e quantidade suficientes. 

7.6.  FLUIDO DE PERFURAÇÃO 

7.6.1. Verificar o % da mistura água + bentonita + polímeros. Para cada tipo de terreno deve 

ser determinada a melhor mistura. É necessária a determinação do PH da água que é 

utilizada na mistura. Sempre que for necessário fazer análise da lama para corrigir a mistura 

e ver se encontra-se de acordo com as normativas que fazem referência ao correto uso da 

água.  

7.6.2.  No caso de assentamento de tubo de PEAD, sempre utilizar o “fusilink”. 

7.6.3.  Garantir que a tolerância não ultrapasse as previstas, ou seja, de + ou – 10% na 

profundidade e 2% na horizontal. Corrigindo sempre que for possível e solicitado pela 

gerenciadora / fiscalizadora da CIGÁS. 

7.6.4.  É fundamental para o bom andamento e conclusão da puxada que a coluna seja 

montada sobre roletes. 

7.6.5.   A inspeção do revestimento deve ser feita em toda a extensão da coluna antes de 

iniciar e durante a operação de puxada da mesma, e após esta operação, em pelo menos 1 

metro da ponta de puxe da coluna no fechamento do Tie-in. 

7.6.6.  A montagem da coluna, revestimento da junta, do tubo e inspeção antes e durante o 

puxamento, deve obedecer a um procedimento específico. As mantas termocontrátil para 

revestimento de juntas devem ser as especificadas para tal, levando em consideração o tipo 

de terreno, ou seja, para solo argiloso, arenoso e sem pedras, usar a manta HTLP 80 ou 
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similar, e nos solos com pedras e/ou rocha utilizar manta Dirax ou similar. Todas as mantas 

dever ter o respectivo Certificado de Qualidade. 

7.6.7.  Durante a execução do furo, a lama produzida pelo processo deve ser retirada do 

local utilizando sistema apropriado, que pode ser através de caminhões equipados com 

bombas e reservatório adequado. 

7.6.8. A retirada da lama bentonítica deve ser feita seguindo todos os métodos e padrões 

utilizados para evitar a contaminação ambiental da área trabalhada. 

7.6.9. Segundo a Resolução Nº430 do CONAMA, o empreendedor no processo de 

licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias que poderão estar contidas no 

efluente gerado entre aquelas listadas ou não na Resolução CONAMA 357/2005 para 

padrões de qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da licença 

expedida.  

7.7. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7.7.1 FURO PILOTO 

7.7.1.1. Através do sistema de monitoramento eletrônico, acompanhar, tomando e 

registrando as medidas verticais referenciadas no plano e as medidas horizontais. 

7.7.1.2.  Registrar com o espaçamento máximo do comprimento de uma haste. Em algumas 

situações torna-se necessário tomar medidas com espaçamentos menores.  

7.7.1.3.  Corrigir os possíveis desvios do plano de furo sempre visando a segurança, 

estabilidade, raio mínimo de curvamento natural, interferência e outros aspectos a serem 

considerados. Há duas formas de executar estas correções, sendo uma a continuidade do 

furo piloto corrigido no percurso, a outra forma é retirando uma ou mais hastes e 

redirecionando a haste piloto (ou cabeça de perfuração). Os desvios devem ser registrados 

para análise. 

7.7.1.4.  Observar se durante o furo piloto a haste encontra pedras, neste caso avisar CIGÁS 

através da supervisão e/ou Fiscalizadora, para as providências cabíveis quanto ao 

revestimento das juntas de campo. 
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7.7.1.5.  Ao término do furo piloto, abrir uma vala rampada nas dimensões máximas de 15 m 

de comprimento, 0,80 m de largura e na profundidade que estiver prevista a profundidade de 

enterramento. Nos casos em que a profundidade de enterramento for maior que 1,20 m, 

prever as recomendações de segurança para escavação a céu aberto previsto na instrução 

ITCIG.ENG.05 (Abertura de Vala). 

7.7.1.6.  Retirar a haste piloto (cabeça de perfuração). 

7.7.2.  ALARGADOR 

7.7.2.1. Após execução do item 8.7.1  

7.7.2.2.  Montar o alargador + hastes (tomando cuidado com o movimento de rotação desta 

primeira haste); 

7.7.2.3.  Iniciar o retorno da haste, alargando o furo, montando hastes após o alargador para 

completar todo o furo de volta, ou seja, quando o alargador estiver próximo à máquina, deve 

existir haste dentro de todo o furo. Este método é conhecido por Transposição de Hastes. 

Quando o solo for argiloso e estável, pode ser utilizada uma esfera metálica para retorno das 

hastes no furo para alargamento. 

7.7.2.4.  Retirar o alargador e repetir esta operação aumentando o diâmetro do alargador até 

o furo atingir pelo menos 4” a mais que o diâmetro do duto a ser instalado para gasodutos de 

diâmetro até 6”, para gasoduto com diâmetro acima de 6” até 24” o diâmetro do alargador 

deve ser 30% maior que o do gasoduto a ser implantado. Para gasodutos com diâmetro 

“acima de 24”, o diâmetro do alargador deve ser 12” maior que do gasoduto. 

7.7.3.  LANÇAMENTO DO DUTO 

7.7.3.1 Após execução do item 8.7.2: 

7.7.3.2. Puxar a coluna (duto) com um alargador de pelo menos 2” maior que o diâmetro do 

duto. 

7.7.3.3. Durante a operação de puxamento, verificar sempre a tensão de tração (registrada 

na máquina) a qual deverá ser sempre.  
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7.7.3.4.  Inferior a tensão de escoamento do material. 

7.7.3.5.  O puxamento da coluna soldada e revestida deve ser feito imediatamente após o 

alargamento do furo sendo que após seis horas do alargamento, é necessário passar o 

alargador novamente. 

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 

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. 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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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 

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; 
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 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. 

 

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.  

 

8.6 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: 
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 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.  

9. REGISTROS 

Não aplicável. 

10.  ANEXOS 

Não aplicável. 

 


