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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 qualidade pretendidas 

pela CIGÁS, com a definição dos requisitos básicos, necessários para melhor execução dos 

serviços de pintura de estruturas metálicas, equipamentos e tubulações aéreas, 

descrevendo as atividades de execução dos trabalhos de preparação de superfície e 

aplicação das demãos de tintas nos diversos empreendimentos executados pela CIGÁS na 

distribuição de gás natural. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ISO 8501-1 – Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related 

Products; 

2.2. NACE Nº 5/SSPC-SP 12 – Surface Preparation and Cleaning of Steel and Other Hard 

Materials by High and Ultrahigh-Pressure Water Jetting Prior to Recoating; 

2.3. ABNT NBR 8421 – Identificação por cores das tubulações em embarcações; 

2.4. N-442 – Pintura externa de tubulação em instalações terrestres; 

2.5. N-15281 – Critérios para Qualificação e Certificação de Inspetores de Pintura; 

2.6. N-13 – Plano de treinamento da Mão de Obra de Pintura; 

2.7. ABNT NBR 15156 – Termos relativos a pintura industrial; 

2.8. ABNT NBR 14847 – Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas; 

2.9. NR-26 – Sinalização de Segurança. 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta instrução de trabalho será aplicada na manutenção com execução de tratamento 

anticorrosivo nas EMRP’s,  ERP’s e na confecção de spools para instalação aérea, caixas 

de válvulas e estruturas metálicas gerais. 
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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 Empresa de Auditoria (Inspeção) – Empresa de terceira parte que faz o papel de 

inspeção independente de materiais visando assegurar a qualidade de isenção no processo 

de fornecimento de material. 

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

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

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

construtora. 

4.6 Camada – Película ou conjunto de películas secas ou úmidas de tintas. 

4.7 Cura – Condição em que uma película apresenta propriedades que lhe permitam ser 

submetida a testes de desempenho e liberada para uso. 

4.8 Demão – Película de tinta aplicada em um ou mais passes. 

4.9 Hidrojateamento – Processo que utiliza jato de água para limpeza e preparo de 

superfície metálica, sem abrir perfil de rugosidade. Pode ser de baixa, média, alta e ultra-alta 

pressão. 

4.10 Tinta de acabamento – Tinta aplicada sobre a tinta de fundo ou a intermediária, de 

modo a conferir ao esquema de pintura propriedades de cor e resistência ao meio corrosivo. 

4.11 Tinta de fundo (primer) – Tinta com propriedades anticorrosivas, adequada para 

aplicação direta sobre a superfície e como base para as demãos subsequentes. 

4.12 Fendilhamento (fendimento) – Defeito na película seca, sob a forma de fendas ou 

fissuras, com exposição do substrato. 
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4.13 Pulverização seca (overspray) – Defeito estrutural da película decorrente da 

pulverização deficiente, de modo que as partículas não se aglutinem, resultando espaços 

intersticiais ou poros na película, com penetração dos agentes corrosivos. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Supervisor de Obras; 

5.2. Supervisor de Qualidade; 

5.3. Técnico de segurança; 

5.4. Encarregado de pintura; 

5.5. Pintor (ABRACO); 

5.6. Ajudantes; 

5.7. Inspetor de Pintura N1/N2 (ABRACO); 

5.8. Fiscalização de obras. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. EPIs; 

6.2. Compressor de pintura; 

6.3. Rolo; 

6.4. Trincha; 

6.5. Bandeja; 

6.6. Thinner; 

6.7. Pistola de pintura. 

6.8. Rugosímetro  

6.9. Medidor de película úmida  

6.10. Medidor de película seca 

6.11. Termo higrômetro 
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7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 

7.1.1 Os locais para armazenamento de tintas, solventes, diluentes, produtos químicos de 

limpeza serão exclusivos, cobertos e bem ventilados, não sendo sujeitos a calor excessivo, 

protegido contra centelhas, descargas elétricas e raios diretos do sol e providos de sistema 

de combate a incêndios com o uso de extintor. 

 

7.1.2 O empilhamento máximo dos recipientes deve obedecer ao seguinte esquema: 

 Vinte galões 

 Cinco baldes 

 Três tambores (200 litros) 

 

7.1.3 O armazenamento será feito de tal forma que possibilite a retirada, em primeiro lugar 

do, material mais antigo no almoxarifado e permita uma movimentação que evite danos. 

 

7.1.4 Verificar no ato do recebimento a quantidade o tipo de tinta e a data de validade, afim 

de se verificar a conformidade entre o físico e o pedido de compra. O prazo de validade 

deve preferencialmente estar contido em no mínimo 1 ano, evitando assim a revalidação do 

mesmo pelo fabricante. 

 

7.1.4 As tintas deverão ser adquiridas com os respectivos certificados de garantia da 

qualidade pelo fabricante. 

 

7.2 MISTURA, HOMOGENEIZAÇÃO E DILUIÇÃO DAS TINTAS 

7.2.1 As atividades de mistura, homogeneização e diluição de tintas devem ser 

testemunhadas por inspetor de pintura nível 1 qualificado. 

7.2.2 Toda tinta deve ser homogeneizada antes e durante a aplicação, a fim de manter o 

pigmento em suspensão. Nas tintas de 2 ou mais componentes, estes devem ser 
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homogeneizados separadamente antes de se fazer a mistura. Após a mistura, não devem 

ser observados veios ou faixas de cores diferentes e a aparência deve ser uniforme. 

7.2.3 A homogeneização deve se processar no recipiente original, não devendo a tinta ser 

retirada do recipiente enquanto todo o pigmento sedimentado não for incorporado ao 

veículo. Entretanto, admite-se que uma fração não sedimentada da tinta possa ser retirada 

temporariamente para facilitar o processo de homogeneização. Caso haja dificuldade na 

dispersão do pigmento sedimentado, a tinta não deve ser utilizada. [Prática Recomendada] 

7.2.4 A mistura e a homogeneização devem ser feitas por misturador mecânico, admitindo-

se a mistura manual para recipientes com capacidade de até 3,6 L sendo que as tintas 

pigmentadas com alumínio devem ser misturadas manualmente. No caso das tintas ricas 

em zinco, a mistura deve ser sempre mecânica. 

7.2.5 A operação de mistura em recipientes abertos deve ser feita em local bem ventilado e 

distante de centelhas ou chamas. 

7.2.6 A utilização de fluxo de ar sob a superfície da tinta, com a finalidade de misturá-la ou 

homogeneizá-la, não é permitida em nenhum caso. 

7.2.7 Caso se tenha formado nata, pele ou espessamento, em lata recentemente aberta, a 

tinta deve ser rejeitada. 

7.2.8 Quando a homogeneização for manual e seja constatada a presença de 

sedimentação, a fração não sedimentada da tinta deve ser despejada para um recipiente 

limpo. Em seguida, deve-se dispersar o material do fundo do recipiente por meio de uma 

espátula larga, homogeneizando-se o pigmento com o veículo. 

NOTA: A parte não sedimentada retirada deve ser reincorporada à tinta, sob agitação, de modo a obter 

uma composição homogênea. 

7.2.9 A mistura, homogeneização e diluição só devem ser feitas por ocasião da aplicação. 

7.2.10 As tintas não devem permanecer nos depósitos dos pulverizadores e baldes dos 

pintores de um dia para o outro. Neste caso, as sobras de tinta devem ser recolhidas para 
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um recipiente, que deve ser fechado, e novamente misturadas e/ou homogeneizadas antes 

de serem usadas novamente. 

7.2.11 As tintas a serem pulverizadas, se não tiverem sido formuladas especificamente para 

essa modalidade de aplicação, podem requerer diluição, quando não for possível por meio 

de ajustagem ou regulagem do equipamento de pulverização e de pressão de ar obter 

aplicação satisfatória. 

7.2.12 Nas tintas de 2 ou mais componentes de cura química, deve ser respeitado o tempo 

de indução e o tempo de vida útil da mistura (“pot life”). 

7.2.13 Não é permitida a adição de secantes à tinta. 

7.3 REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

7.3.1 A contratada deverá seguir os requisitos estabelecidos no procedimento de segurança, 

meio ambiente e saúde (PROCIG.SMS.04) e na instrução de sinalização de obra 

(ITCIG.ENG.21). 

7.3.2 A permissão de trabalho e/ou análise de risco devem ser lidas e entendidas por todos 

os executantes antes de iniciar o trabalho, com a finalidade de conhecer os aspectos e 

impactos identificados e com ações de controle, para evitar incidentes que podem gerar 

possíveis impactos ao meio ambiente por não cumprimento do procedimento de trabalho. 

7.3.3 Todos os resíduos gerados por atividades próprias de trabalho, devem ser 

identificados, selecionados e depositados em recipientes adequados, para sua posterior 

disposição em lugares segregados seja ele externo ou interno. Este descarte deve ser feito 

por empresa licenciada e competente para tal. 

 

7.4 REQUISITOS GERAIS 

7.4.1 A subcontratada deve prover procedimento elaborado e qualificado por inspetor de 

pintura nível 2. 
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7.4.2 Toda mão-de-obra envolvida com atividade de pintura, deverá receber treinamento 

ministrado por inspetor de pintura Nível 1 ou Nível 2, para garantir capacitação e realização 

do processo executivo em conformidade ao procedimento de pintura de tubulações e 

estruturas metálicas a ser realizado por contratada. 

7.4.3 O esquema de pintura deve ser sempre aplicado com tintas de um mesmo fabricante, 

inclusive na pintura executada por terceiros. 

7.4.4 O tratamento mecânico padrão St3 ou tratamento manual padrão St2 só poderá ser 

utilizado em reparos de campo e ou onde impossibilite o uso do hidrojateamento a ultra alta 

pressão ou cabine de jato abrasivo. Neste caso antes do início do tratamento da superfície e 

pouco antes de se iniciar a pintura, o substrato deve ser lavado com água doce a pressão 

mínima de 3000 PSI. 

Nota: A empresa que não consiga se adequar ao item 8.2.3, deve buscar recursos externos, 

tais como qualificação e contratação de fornecedor regional, para execução dos serviços de 

jateamento e pintura. 

7.4.5 São definidos como pontos aptos a receberem tratamentos de superfície grau St 2 e St 

3, os itens a seguir: 

 Reparos de Campo; 

 Manutenção de tubulação, estruturas e equipamentos; 

 Pontualmente em equipamentos, estruturas ou tubulações a serem soldados durante a 

montagem de campo, assegurando que a aplicação se limite a uma faixa de 5 cm em 

cada extremidade do tubo e a região do equipamento e ou suporte a ser soldada; 

 E todos os locais que impossibilitem a remoção da peça, para transporte, manuseio e 

execução do tratamento superficial e pintura em área apropriada de forma a não 

impactar ao meio ambiente.  

7.4.6 Os métodos e equipamentos para pintura e os intervalos entre as demãos de tintas 

deverão obedecer rigorosamente às especificações e recomendações do fabricante das 
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tintas que forem utilizadas na execução dos serviços. 

7.4.7 Deve ser garantida o tempo de cura das estruturas metálicas, equipamentos e 

tubulações antes do manuseio dos mesmos para transporte, seja este para dependência da 

contratada ou para aplicação de campo, adotar os cuidados necessários neste manuseio de 

forma a minimizar os danos à pintura. 

7.4.8 Deve ser emitido pela subcontratada ao final do processo relatório técnico em 

conformidade ao Anexo 01, assinado por profissional qualificado (ABRACO), seja este para 

clientes internos e ou serviços externos tais como (redes, ramais, ERP’s, EMRP’s e caixa de 

válvulas) de forma a garantir e assegurar a integridade e o desempenho do esquema de 

pintura.   

7.4.9 Não deve ser feita nenhuma aplicação de tinta em tempo de chuva, nevoeiro ou bruma 
ou quando a umidade relativa do ar for superior a 85 %, nem quando haja expectativa deste 
valor ser alcançado. 
 
NOTA 1 No caso de tintas a base de etil silicato de zinco, a umidade relativa do ar deve 
estar entre 60 % e 85 % e a temperatura da superfície metálica não deve exceder a 40 °C. 
 
7.4.10 No caso de retoque da pintura existente em pequenas extensões, deve ser repetido o 

processo com todas as etapas descritas no procedimento de pintura e suas premissas 

normativas. Caso haja impossibilidade de se efetuar jateamento abrasivo, preparar a 

superfície até o grau St 3 conforme ISO 8501-1, ver item 8.2.4, utilizar a tinta de fundo epóxi 

pigmentada com alumínio, com espessura de película seca de 100 µm. 

7.4.11 Para o caso de repintura de manutenção, deve ser substituído o processo aplicado 

inicialmente, pelas aplicações dispostas nesta diretriz segundo as condições estabelecidas 

nas bases da norma requerida. Caso não seja possível efetuar jateamento abrasivo, 

preparar a superfície até o grau St 3 e utilizar a tinta de fundo epóxi pigmentada com 

alumínio, com espessura de película seca de 100 µm para a condição 1 e a tinta de fundo 

epóxi pó de zinco amida curada, com espessura de película seca de 140 µm para a 

condição 2. 
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7.4.12 O intervalo de tempo para aplicação de qualquer tinta sobre outra já aplicada deve 

ser o exigido pela anterior. Para os esquemas de pintura em que estejam previstas tintas à 

base de resina epóxi, caso seja ultrapassado o prazo máximo, deve-se efetuar lixamento 

manual para quebra de brilho, em toda a superfície, e limpeza com solvente não oleoso para 

permitir a ancoragem da demão subsequente. 

7.4.13 Antes do preparo da superfície a ser pintada fazer inspeção visual, em toda a 

superfície. Identificar os pontos que apresentem vestígios de óleo, graxa ou gordura e outros 

contaminantes, o grau de corrosão em que se encontra a superfície (A, B, C ou D), de 

acordo com a norma ISO-8501-1, assim como os pontos em que a pintura, se existente, 

estiver danificada. 

7.4.14 Em quaisquer dos esquemas de pintura previstos nesta instrução, submeter à 

superfície a ser pintada a processo de limpeza por ação físico-química, apenas nas regiões 

em que, durante a inspeção, constatou-se vestígio de óleo, graxa ou gordura. O 

procedimento de tratamento de superfície deve ser conforme a TABELA 1. 

7.4.15 Os danos na pintura das estruturas metálicas, equipamentos e dos segmentos de 

tubulação, decorrentes dos processos de montagem e/ou transporte, devem ser retocados 

utilizando-se o esquema originalmente aplicado, sempre que operacionalmente aceitável. 

7.4.16 A pintura não deve apresentar enrugamento, descascamento, bolhas, crateras, 

fendilhamento, escorrimento, impregnação de abrasivos e/ou materiais estranhos, 

pulverização seca, sangramento, manchamento ou outros quaisquer defeitos. 

 

TABELA 1. Procedimento de tratamento de superfície 

CONDIÇÃO 

ESPECÍFICA 

PROCEDIMENTO 

PARA 

TRATAMENTO DA 

SUPERFÍCIE 

GRAU DE 

ACABAMENTO 

PARA O JATO 

ABRASIVO (ISO-

8501-1) 

GRAU DE 

ACABAMENTO PARA O 

HIDROJATEAMENTO 

(NORMA NACE N° 5) 
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Condição 1 

Tratar com jato 

abrasivo ou 

Hidrojateamento 

conforme norma. 

Grau SA 2  Grau WJ-1 

Condição 2 

Tratar com jato 

abrasivo ou 

Hidrojateamento 

conforme norma. 

Grau SA 2 Grau WJ-4 

 

7.4.17 Nos cordões de solda e nos trechos em que a tubulação se apoia nos suportes, a 

aplicação deve ser obrigatoriamente à trincha. 

7.4.18 Deve ser removida toda a pintura de fábrica em válvulas e acessórios antes da 

aplicação do processo de pintura requerido a situação especificada em conformidade com 

as características do material a ser pintado. 

7.4.19  As cores aplicadas devem obedecer ao disposto na TABELA 2. As estruturas não 

identificadas na TABELA 2 devem estar de acordo com a NR-26. 

7.4.20 Toda a superfície, antes da aplicação de cada demão de tinta, deve sofrer um 

processo de limpeza por meio de aspirador, escova, vassoura de pelo, sopro de ar ou pano 

úmido para remover a poeira. O processo de limpeza deve ser definido em função das 

condições específicas de cada trabalho. 

TABELA 2 – Cores das estruturas 

TIPO DE ESTRUTURA METÁLICA COR 
NOTAÇÃO 

MUNSELL 

Suportes em geral de: 

- Bases de vasos e tanques 

- Berços 

- Cercas 

- Grades de piso 

- Instalações elétricas e instrumentação 

- Placas de sinalização 

- Plataformas e volante de válvulas 

- Tubulação 

Preto N 1 
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- Acessórios de tubulação; 

- Chapa; 

- Escadas; 

- Flange cego; 

- Flange de pescoço (as ranhuras de 

encaixe não devem ser pintadas); 

- Flange de encaixe; 

- Gradis de estações; 

- Guarda-corpos; 

- Portões de gradis; 

- Spools; 

- Tubo ou tela; 

- Tubulações; 

- Válvulas de bloqueio. 

Amarelo-

Segurança 
5 Y 8/12 

- Bombas elétricas; 

- Instrumentos (reguladores de pressão); 

- Painéis de instrumentos; 

- Válvulas de bloqueio automático. 

Azul-Segurança 2.5 PB 4/10 

- Válvulas de alívio e segurança. Verde  2,5 G 5/10 

- Invólucros para Computadores de Vazão; 

- CLPs; 

- UTRs; 

- Retificadores. 

Cinza-Claro N 6,5 

Equipamentos de caldeiraria: 

- Filtros 

- Vasos 

- Tanques 

Alumínio Petrobrás 

0170 
- 

 

7.5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
7.5.1 CONDIÇÃO 1 

7.5.1.1. AMBIENTE: 

Seco ou úmido, com ou sem salinidade contendo ou não gases derivados de enxofre e 

temperatura de operação do ambiente até 120 °C. 

7.5.1.2. TUBULAÇÕES E COMPLEMENTOS AÉREOS, DUTOS AÉREOS EM TUBOVIAS 

E ESTAÇÕES 

7.5.1.2.1. Tinta de Fundo: 
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Aplicar uma demão de “Tinta Epóxi-Fosfato de Zinco de Alta Espessura”, na cor branca (N-

9,5) ou cinza claro (N-6,5) conforme notação Munsell, por meio de rolo, trincha ou pistola. A 

espessura mínima de película seca deve ser de 100 µm. O intervalo entre demãos deve ser 

de, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 48 horas. 

7.5.1.2.2. Tinta de Acabamento: 

Aplicar duas demãos de tinta de poliuretano acrílico, por meio de trincha, rolo ou pistola 

convencional, com espessura mínima de película seca de 65 µm por demão O intervalo 

entre demãos deve ser de, no mínimo, 24 horas e, no máximo, 72 horas. 

7.5.1.3. ESTRUTURAS METÁLICAS 

7.5.1.3.1. Tinta de Fundo: 

Aplicar uma demão de “Tinta Epóxi-Fosfato de Zinco de Alta Espessura”, na cor branca (N-

9,5) ou cinza claro (N-6,5) conforme notação Munsell, por meio de rolo, trincha ou pistola. A 

espessura mínima de película seca deve ser de 100 µm. Observar um intervalo de 16 horas 

e um máximo de 48 horas para aplicação da tinta de acabamento. 

7.5.1.3.2. Tinta de Acabamento: 

Aplicar duas demãos de "Esmalte Sintético Brilhante", na cor preta, por meio de trincha, rolo, 

pistola convencional ou pistola sem ar, com espessura mínima de película seca de 30 µm 

por demão. O intervalo entre demãos deve ser de, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 72 

horas. 

7.5.2 CONDIÇÃO 2 

7.5.2.1. AMBIENTE:  

Úmido e altamente salino (com presença de névoa salina) situados a menos de 500 m da 

orla marítima, com. temperatura de operação do ambiente até 60ºC. 

7.5.2.2. TUBULAÇÕES E COMPLEMENTOS AÉREOS, DUTOS AÉREOS EM TUBOVIAS 

E ESTAÇÕES. 
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7.5.2.2.1. Tinta de Fundo:  

Aplicar uma demão de “Tinta de Zinco Etil Silicato”, por meio de pistola convencional (com 

agitação mecânica) ou pistola sem ar (com agitação mecânica), com espessura mínima de 

película seca de 75 µm. O intervalo para aplicação da tinta intermediária deve ser de, no 

mínimo, 30 horas e, no máximo, 48 horas. 

Caso seja ultrapassado o prazo máximo para a aplicação de tinta intermediária deve ser 

efetuada limpeza com jato de água doce ou com pano umedecido em água doce em toda a 

superfície a pintar. 

7.5.2.2.2. Tinta Intermediária: 

Aplicar uma demão de “Tinta de Fundo Epóxi Óxido de Ferro, por meio de rolo ou pistola 

sem ar, com espessura mínima de película seca 30 µm.  

O intervalo entre demãos deve ser de, no mínimo, 8 horas e, no máximo, 72 horas, devendo 

ser efetuada uma limpeza entre demãos com água doce e efetuando uma secagem antes 

da aplicação da demão seguinte. 

7.5.2.2.3. Tinta de Acabamento: 

 
Aplicar uma demão de “Tinta Epóxi Poliamida de Alta Espessura”, com espessura mínima 

de película seca de 200 µm por demão, aplicadas por meio de rolo ou de pistola, devendo 

ser efetuada uma limpeza entre demãos com água doce e efetuando uma secagem antes 

da aplicação da demão seguinte. 

7.5.2.3. ESTRUTURAS METÁLICAS 

7.5.2.3.1. Tinta de Fundo: 
 
Aplicar uma demão de “Tinta Epóxi-Fosfato de Zinco de Alta Espessura”, na cor branca (N-

9,5) ou cinza claro (N-6,5) conforme notação Munsell, por meio de rolo, trincha ou pistola. A 

espessura mínima de película seca deve ser de 100 µm. Observar um intervalo de 16 horas 

e um máximo de 48 horas para aplicação da tinta de acabamento. Caso seja ultrapassado o 

prazo máximo, deve-se efetuar lixamento para quebra de brilho, em toda a superfície para 

aplicação da tinta de acabamento. 
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7.5.2.3.1. Tinta de Acabamento: 

Aplicar uma demão de “Tinta Epóxi Poliamida de Alta Espessura”, compatível, por meio de 

rolo, trincha ou pistola, com espessura mínima de película seca de 200 µm. As cores da tinta 

de acabamento devem estar de acordo com o estabelecido na TABELA 2 do item 8.2 desta 

instrução. 

7.6. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.6.1. Cabe a contratada executar os trabalhos contratados fazendo cumprir as diretrizes da 

CIGÁS. 

7.6.2. É responsabilidade da contratada planejar, 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 solicitadas a aprovação com antecedência. 

7.6.3. 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. 

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

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

interferência encontrada na execução dos serviços. 

7.6.5. É de responsabilidade da contratada a obtenção das licenças necessárias junto aos 

órgãos públicos. 

7.6.6. É responsabilidade da contratada antes de iniciar os serviços, elaborar um plano de 

gestão ambiental para cada etapa da construção tendo como premissa essencial minimizar 

as agressões à faixa.  

7.6.7. Cabe a CIGÁS, através da fiscalizadora e/ou gerenciadora, fiscalizar o cumprimento 

das normas e instruções. 
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8. REQUISITOS DE SMS 

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

NORCIG.SMS.05_Levantamento de Aspectos e impactos Ambientais - LAIA.  

8.2 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. 

8.3 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) a GQSMS, 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; 

8.4 Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvios.  

8.4.1 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. 

8.5 Atender os requisitos do PLCIG.SMS.01_ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

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

resíduos gerados; 

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 

O Controle da Qualidade da Contratada, através de pessoal técnico qualificado, deverá 

emitir um relatório conforme determina o sistema da qualidade implantado conforme 

instrução da CIGÁS - ITCIG.GET.19. 

10.  ANEXOS  

Relatório de Inspeção Pintura. 
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