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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

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

qualidade pretendidos pela CIGÁS na execução de cruzamentos e travessias no processo 

de construção e montagem do gasoduto 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 ABNT NBR 15280 – Dutos Terrestres – Parte 1: Projeto e Parte 2: Construção e 

Montagem; 

2.4 ABNT NBR_5590 – Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados 

por imersão a quente, para condução de fluidos; 

2.5 ABNT NBR_9061 – Segurança de escavação a céu aberto. 

3. APLICAÇÃO 

Está instrução será aplicada em campo, execução de cruzamentos e travessias de linhas 

para distribuição de gás natural. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1Supervisão – É o técnico designado pela CIGÁS para supervisionar os trabalhos da 

construtora. 

4.2 Fiscalizadora/Gerenciadora – Empresa selecionada pela CIGÁS para gerenciar e 

fiscalizar os serviços da construtora na implantação do empreendimento. 

4.3 Construtora – Empresa contratada para implantação do empreendimento. 

4.4 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. 
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4.5 Pista – Parte da faixa de domínio. Fora das áreas urbanas, utilizadas para os 

trabalhos de construção do gasoduto. 

4.6 Interferência – Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na passagem 

do gasoduto. 

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

instalações subterrâneas existentes. 

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

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

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

enterrada e em cruzamentos. 

4.10 Curvamento Natural – Mudança de direção feita no duto durante a fase de 

construção, sem que sofra deformação permanente. 

4.11 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. 

4.12 Tramo – Conjunto de dois ou mais tubos soldados, também denominado coluna. 

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

montado, facilitando realização de cruzamento e/ou dando proteção mecânica ao duto. 

4.14 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. 

4.15 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. 

4.16 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.  
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4.17 Classe de Locação – Critério para classificação de uma área geográfica de acordo 

com sua densidade populacional aproximada, e em função da quantidade de construções 

para ocupação humana localizadas nesta área. A classe de locação serve para propósitos 

de projeto, construção e operação. 

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

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

4.19 Unidade de Classe de Locação – Área que classifica uma locação e se estende por 

200m de cada lado da linha de qualquer trecho contínuo e desenvolvido de 1.600m de 

gasoduto. 

4.20 Índice de Densidade Populacional – Número, relacionado com a densidade 

populacional, aplicável a um segmento específico de 1600m de gasoduto e usado para 

determinar os requisitos de projeto, construção e operação. 

4.21 Interferência – Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na passagem 

do gasoduto. 

4.22 Máxima Pressão de Operação (MPO) – Maior pressão na qual um sistema de gás sob 

condições normais é operado. 

4.23 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. 

4.24 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. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1 Operador de retro escavadeira 

5.2 Supervisor de Qualidade 

5.3 Supervisor de Obras 

5.4 Inspetor de dutos 
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5.5 Técnico de segurança 

5.6 Encarregado civil 

5.7 Ajudantes 

5.8 Fiscalização 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

a) EPI’s 

b) EPC’s 

c) Barraca de vivência 

d) Retro Escavadeira 

e) Caminhão caçamba 

f) Caminhão pipa 

g) Betoneira 

h) Coleta Seletiva 

h) Banheiro Químico 

i) Equipamento a Trado 

j) Perfuratriz- Sugador  

7. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

7.1. Requisitos gerais 

Os métodos de construção de cruzamento e travessia deverão ser definidos a partir das 

limitações existentes nas autorizações de passagem, e devem ser baseados nas condições 

estabelecidas no projeto do duto.  

7.1.1 Na construção e montagem de dutos terrestres está incluída a execução de 

cruzamentos sob rodovias, ruas e ferrovias, bem como de travessias de cursos d’água, 

canais, áreas alagadas e reservatórios, devendo ser observadas as indicações do projeto 

da CIGÁS, exceto nas situações conflitantes com esta instrução, respeitando-se 

rigorosamente os seguintes princípios básicos: 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.16 
REV.  

03 
TÍTULO:  

CRUZAMENTO E TRAVESSIAS 
FOLHA: 

7 de 14 
GERÊNCIA: 

GETEC 
EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou 

salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

a) O projeto deve priorizar a solução de travessias acima de 100m de extensão por furo 

direcional, aliando os aspectos de segurança construtiva e operacional dos dutos, com a 

garantia de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente; 

b) O projeto construtivo a ser apresentado pela contratada, além de obedecer ao disposto 

nesta instrução, deve atender às limitações e restrições do órgão responsável pela 

operação e/ou regulamentação do meio atravessado, o qual deve aprovar o referido 

projeto antes da sua execução;  

c) Todos os estudos geológicos, hidrológicos e de perfil de erosão e outros considerados 

necessários para garantia de um bom projeto construtivo das travessias e cruzamentos 

devem ser realizados e apresentados pela contratada; 

d) Em travessias executadas em leitos rochosos o cavalote deve ser projetado e montado 

após a definição final do perfil de fundo de vala. 

7.1.2 A instalação de tubo camisa em cruzamento sob vias deve obedecer às seguintes 

recomendações gerais: 

a) Devem ser usados tubos concretados para evitar o contato direto com o tubo camisa, 

facilitando a introdução e a retirada da tubulação; 

b) As extremidades do tubo camisa devem ser vedadas com massa asfáltica; 

c) Deve ser assegurada a limpeza interna do tubo camisa, bem como a livre passagem da 

tubulação pelo seu interior; 

d) O tubo camisa será instalado com inclinação mínima de 1,0% relativamente à borda da 

rua, rodovia ou estrada de modo a oferecer melhor condição de drenagem; 

 e) Os cruzamentos devem preferencialmente ser projetados sem tubo-camisa sempre 

que haja a possibilidade de manutenção do gasoduto com escavação a céu aberto; 

7.1.3 Durante a execução dos cruzamentos deve ser instalada a sinalização adequada, 

inclusive a noturna, para a segurança do tráfego, atendendo a todas as condições e exig 
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7.1.4 Nos cruzamentos sem tubo camisa em rodovias, avenidas e ruas em áreas urbanas, 

deve ser prevista a colocação de tela de segurança com fita de aviso e placa de concreto 

sobre o duto ao longo de toda extensão dentro dos limites do cruzamento. 

7.1.5 O tubo camisa deve ser selecionado de acordo com a figura 1, a espessura mínima 

do tubo camisa deverá ser conforme norma ABNT NBR 12712. 

Figura 1 - Dimensões de tubo-camisa e detalhe de vedação das extremidades 
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7.1.6 Nos casos de travessias enterradas, devem ser observadas as seguintes 

recomendações gerais: 

a) Após a locação do eixo da travessia deve ser executado o levantamento topográfico e 

batimétrico da seção da travessia ao longo do eixo, antes e após a abertura da vala, 

quando for o caso, para a confirmação das condições previstas no projeto da travessia; 

b) Exceto quando previsto de outra forma pelo projeto, o lançamento do duto deve ser 

feito puxando-o ao longo do eixo previamente locado, diretamente sobre o leito ou 

flutuando com boias, exceto em grandes travessias em águas profundas, nos quais o 

lançamento será feito com equipamentos especiais; 

c) O duto deve ser lançado horizontalmente (com curvamento natural), nos casos onde o 

perfil do terreno impossibilite esta solução, será permitida a utilização de curvas verticais 

(cavalotes); 

d) Após o lançamento do duto, a seção submersa deve ser inspecionada por 

mergulhadores ou profissionais habilitados, com a finalidade de verificar a existência de 

danos nos tubos e/ou revestimento, bem como detectar a existência de extensões não 

apoiadas; 

e) Caso seja constatada a existência de trechos submersos não apoiados, devem ser 

providenciados suportes de forma a limitar as tensões aos valores admissíveis 

previamente calculados; 

f) O duto será submetido a teste hidrostático antes de ser lançado, ainda com as juntas 

sem revestir; 

g) Nos casos acima mencionados deve ser feita a passagem de “pig” com placa 

calibradora, impulsionada com ar comprimido, após o lançamento; 

h) Para garantir a estabilidade da tubulação contra a flutuação e provê-la de proteção 

mecânica, será feito um revestimento externo de concreto, numa extensão de 5,0 metros 

das margens do curso d’água; 
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i) Quando for utilizado na travessia, revestimento de concreto, com o propósito exclusivo 

de proteção mecânica, o mesmo terá espessura mínima de 38 mm e característica 

mínima de resistência à compressão mínima de 15 Mpa (150,0 Kgf/cm2); 

j) A contratada fará inspeção da área do lançamento dos rios, lagoas e cursos d’águas, 

antes e após a instalação da linha, utilizando ecobatímetro e sonar de varredura lateral, 

de modo a fornecer um registro visual, mosaico digital, para análise da morfologia do 

fundo da unidade hidrológica antes e após a instalação do gasoduto. Os arquivos gerados 

por esta inspeção deverão ser apresentados em CD-ROM específico e deverão compor o 

GIS do produto final da instalação do gasoduto, na forma planta e perfil.  

k) Nas travessias, mesmo que o duto possua estabilidade à flutuação sem jaqueta, é 

obrigatório, por questões de proteção mecânica, o emprego de jaqueta de concreto com a 

espessura mínima de 38 mm. 

7.1.7 Nos cruzamentos com linhas de transmissão de energia elétrica, deve ser 

observado o disposto no projeto da CIGÁS e as seguintes recomendações adicionais: 

a) O afastamento dos cabos de aterramento deve ser no mínimo de 3m; 

b) Na existência de cabo contrapeso (aterramento) no vão do cruzamento entre as torres 

de sustentação dos cabos condutores, deve ser providenciado junto à operadora do 

sistema o seu remanejamento; 

c) A utilização de explosivos nas proximidades de linhas de transmissão deve ser evitada, 

ficando o seu uso condicionado à aprovação e acompanhamento pela companhia operadora 

do sistema. 

7.2 DA RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.2.1 Cabe a contratada executar os trabalhos contratados fazendo cumprir as instruções 

da CIGÁS. 

7.2.2 É responsabilidade da contratada planejar, e fazer a análise crítica do projeto, 

conceitual antes do início dos trabalhos. Quaisquer modificações que se fizerem 

necessárias ou contribuírem para a facilidade dos trabalhos, devem ser submetidos para 
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análise e aprovação da CIGÀS, após comentários e avaliação da Fiscalizadora e/ou 

Gerenciadora 

7.2.3 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. 

7.2.4 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 É dever da construtora apresentar antes de iniciar os serviços o Plano de Furo 

(conforme descrito nesta instrução) para aprovação da CIGÁS, através da Fiscalizadora 

e/ou Gerenciadora de projetos. 

7.2.6 Cabe à supervisão, Fiscalização e/ou gerenciadora, aprovar e fiscalizar o 

cumprimento das normas e instruções. 

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 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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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 

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. 
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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. 

 

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; 
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 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: 

 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. 


