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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem o objetivo de sistematizar e atingir os requisitos mínimos 

necessários de segurança, proteção ao meio ambiente e qualidade pretendidos pela 

CIGÁS, no momento da execução dos serviços de transporte, distribuição e manuseio de 

tubos de aço carbono para a construção e montagem da rede de distribuição de gás 

natural. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ITCIG.ENG.21 - Identificação e Sinalização de Obra; 

2.2. PROCIG.SMS.04 - Procedimento de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para 

Contratos (Construção e Montagem / Manutenção). 

3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução será aplicada em campo, na execução dos serviços de transporte, 

distribuição e manuseio de tubos para a construção e montagem de tubulações de aço 

carbono destinadas à distribuição de gás natural. 

4. DEFINIÇÕES 

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

empreendimento. 

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

da contratada. 

4.3. Fiscalizadora / Gerenciadora – Empresa vencedora do certame licitatório da 

CIGÁS, para gerenciar e fiscalizar os serviços da contratada na implantação do 

empreendimento. 

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

Licitações e Contratos nº 8.666/93) para a construção e montagem do empreendimento. 
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4.5. Via – Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 

pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 

4.6. Via Urbana – Ruas, avenidas, vielas, caminhos e/ou similares abertos à circulação 

pública, situada em área urbana, caracterizada principalmente por possuir imóveis 

edificados ao longo de sua extensão. 

4.7. Via Rural – Estradas e Rodovias situadas fora do espaço urbano.  

4.8. Faixa de Domínio - Área de terreno de largura definida, ao longo do eixo central 

onde está inserida a tubulação de um gasoduto legalmente destinada à instalação, 

operação e manutenção do mesmo. 

4.9. Faixa de Servidão - Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de um 

gasoduto, de propriedade de terceiros, legalmente destinada à instalação, operação e 

manutenção do mesmo. 

4.10. Área de Domínio - Área de terreno, de dimensões definidas, destinadas à 

instalação de linhas, complementos, leitos de anodos, estações de bombeamento, válvula 

de bloqueio, e demais instalações. 

4.11. Sinalização Vertical – Subsistema de sinalização viária através de placas, onde o 

meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 

suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou eventual, 

variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré reconhecidas e legalmente instituídas. É 

dividida em três grupos: 

a) Sinalização de Regulamentação – Tem por finalidade informar aos usuários das 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são 

imperativas e seu desrespeito constitui infração. Sua implantação é de competência dos 

órgãos oficiais, municipais, estaduais ou federais. 

b) Sinalização de Advertência – Tem por finalidade alertar aos usuários da via para as 

condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem 

caráter de recomendação. 
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c) Sinalização de Indicação – Tem por finalidade identificar as vias, destinos e os locais 

de interesse, bem como orientar condutores de veículos podendo também ter como 

função a educação do usuário. Suas mensagens possuem um caráter meramente 

informativo ou educativo, não constituindo imposição. 

d) Sinalização Horizontal – Subsistema de sinalização viária em que se utilizam linhas, 

marcações, símbolos e legendas, pintados sobre o pavimento das vias. Tem como função 

organizar o fluxo de veículos e pedestres e complementar a sinalização vertical. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Operador de caminhão Munck 

5.2. Motorista 

5.3. Supervisor de Obras. 

5.4. Supervisor de Qualidade 

5.5. Encarregado de desfile de tubo 

5.6. Ajudantes 

5.7. Inspetor de Dutos 

5.8. Técnico de Segurança 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. EPIs 

6.2. Cinta 

6.3. Corda-guia 

6.4. Caminhão Munck 

6.5. Patolas 

6.6. Dormentes 

6.7. Tampões dos tubos 
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7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

A contratada deverá seguir os requisitos estabelecidos no Procedimento Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos (Construção e Montagem/ 

Manutenção) (PROCIG.SMS.04), Sinalização de obra (ITCIG.ENG.21). 

7.2. REQUISITOS GERAIS 

7.2.1. O transporte de tubos em via pública e urbana deve ser realizado de acordo com as 

disposições das autoridades responsáveis pelo trânsito na área. As ruas, rodovias 

federais, estaduais, municipais ou estradas particulares, não devem ser obstruídas 

durante o transporte e este deve ser feito de forma a não constituir perigo para o trânsito 

de veículos. 

7.2.2. No transporte de tubos, as cargas devem ser dispostas de modo a permitir 

amarração firme e a não danificar o tubo ou seu revestimento. Antes de desamarrar a 

pilha para descarga, deve ser feita uma inspeção visual, a fim de verificar se os tubos 

estão convenientemente apoiados, sem risco de rolamento. 

7.2.3. Devem ser mantidos nos locais de armazenamento e de distribuição de tubos (ao 

longo da faixa), pessoal (somente quem for participar da atividade), e equipamentos 

adequados ao manuseio dos tubos, bem como a manutenção, segurança e limpeza 

permanente da área. 

7.2.4. Com a finalidade de guiar os tubos durante a sua movimentação, cordas-guia 

devem ser fixadas nas suas extremidades possibilitando a sua condução, de modo a 

evitar golpes inesperados entre tubos. 

7.2.5. Os tubos devem ser distribuídos ao longo da faixa, de maneira a não interferir no 

uso normal dos terrenos atravessados. E em rampas íngremes, deve ser executada uma 

ancoragem provisória dos tubos distribuídos na pista para evitar seu deslizamento ou 

rolamento. 

7.2.6. Os equipamentos utilizados na distribuição dos tubos devem ter as suas lanças 

protegidas com borracha, feltro ou material similar. 
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7.2.7. Os tubos devem ser apoiados com cuidado de forma a impedir a ocorrência de 

danos no seu bisel e no revestimento anticorrosivo. Os tubos devem ser apoiados sobre 

sacos com material selecionado isento de pedras e raízes e ficar no mínimo, a 30 cm do 

solo, no momento da disposição dos tubos no local onde será realizada a solda, anterior 

ao momento de deposição do tubo na vala. 

7.2.8. Os tubos devem ser distribuídos, conforme planilha de distribuição baseada em 

projeto, contendo no mínimo os seguintes dados: material, diâmetro, espessura, 

revestimento anticorrosivo, isolamento, curvatura, revestimento de concreto e número do 

tubo (conforme sequência de montagem). 

7.2.9. Caso seja adotada numeração sequencial do tubo para montagem, deve haver uma 

correlação com o número do fabricante. 

7.2.10. A estocagem ao longo da faixa e a movimentação de tubos revestidos ou isolados 

devem obedecer ao disposto abaixo:  

 

7.6.11 TUBOS NÃO REVESTIDOS 

As bases de apoio devem ser conforme descrito a seguir: 

7.6.11.1 A base de apoio da pilha de tubos, após preparada, deve apresentar um índice 

de resistência à compressão igual ou superior a1 kgf/cm2. 

7.6.11.2 As bases devem ser construídas com caimento mínimo longitudinal de 0,5%, 

direcionando as águas pluviais para o sistema de drenagem. 

7.6.11.3. O empilhamento e o sistema de apoio e espaçamento dos tubos devem ser 

conforme descrito abaixo:  

a) A primeira camada de tubos da pilha deve ser apoiada em barrotes de madeira com 

comprimento mínimo de 3 metros e com seção de 15 cm x 15 cm em peças de 7,5cm por 

15,0cm, pregadas de acordo com FIGURA A1, ou então toras de madeira com diâmetro 

de 20 a 30,0cm. Neste último caso devem ser utilizadas tábuas nas dimensões de 2,5cm 

x 15,0cm, pregadas sobre as toras, a fim de nivelar a primeira camada de tubos, de 

acordo com a FIGURA 2. 
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Figura A1 – Barrote de apoio 

 

Figura A2 – Apoio com tora de madeira 

 

7.6.11.4. Os apoios devem ser instalados de modo a dar um caimento mínimo de 1% para 

um dos lados. 

7.6.11.5. As camadas de tubos devem ser separadas por tábuas com seção de 2,5cm x 

15 cm e os tubos extremos escorados com cunhas de madeira medindo 7,5cm x 7,5cm x 

10,0cm chanfradas a 45º (FIGURA A3). 
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Figura A3 – Sistema de apoio entre camadas de tubos 
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7.6.12 TUBOS REVESTIDOS COM – COAL TAR ENAMEL 

7.6.12.1. Durante todo o período de armazenamento os tubos revestidos devem ser 

apoiados em suportes almofadados (espuma flexível de poliuretano, sacos de palha ou 

sacos de areia), com espaçamento entre suportes igual ao previsto no item 8.2 alínea a, 

para os berços (barrotes de apoio) da primeira camada e com área mínima de apoio (A) 

calculada por: 

A = 0,5 D2  

Onde:  

D = diâmetro externo do tubo revestido, em mm. 

7.6.12.2. Os tubos revestidos armazenados, sujeitos às intempéries, por período superior 

a 30 dias, devem possuir uma caiação conforme descrito abaixo: 

a) Misturar 100 litros de água, 2 litros de óleo de linhaça, 30 kg de cal virgem ou cal 

hidratada e 2,4 kg de sal; 

b) Mexer até formar uma mistura homogênea; 

c) Deixar em repouso por período mínimo de 3 dias; 

d) Aplicá-la a pincel, trincha, brocha ou processo adequado em toda a superfície externa 

do revestimento. 

Nota 1: Caso seja utilizada a cal hidratada não há necessidade do período de repouso. 

Nota 2: Permite-se a substituição do óleo de linhaça e do sal por uma emulsão à base de 

PVA ou cola de madeira. 

7.6.12.3. O número de camadas de tubos revestidos empilhados deve ser determinado 

como a seguir: 

1*025,1 









P

D
N  

Onde:  

N = número máximo de camadas a serem empilhadas; 
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D = diâmetro externo dos tubos, incluindo o revestimento, em mm; 

P = peso da unidade de comprimento do tubo revestido em kg/m. 

7.6.12.4. P é determinado a seguir: 

)(**10*805,6 3 edepP  
 

Onde:  

p = peso linear do tubo sem revestimento, em kg/m; 

d = diâmetro externo do tubo sem revestimento, em mm; 

e = espessura do revestimento, em mm. 

7.6.13. TUBOS REVESTIDOS COM POLIETILENO EXTRUDADO EM TRIPLA CAMADA 

7.6.13.1. Os tubos revestidos devem ser apoiados sobre dormentes sendo opcional 

colocar pontaletes de madeira sobre os dormentes. 

7.6.13.2. A quantidade de dormentes é determinada em função dos comprimentos dos 

tubos conforme ilustração abaixo. 

7.6.13.3 O vão máximo entre os dormentes é 5000 +/- 500 mm. 

7.6.13.4. A extremidade em balanço poderá ser de até 2000 mm (máximo) 

7.6.13.5. Sobre os dormentes, distribuir uniformemente uma camada de tubos, fazendo o 

alinhamento das pontas que contem a numeração das peças na parte interna.  

7.6.13.6. Os tubos das extremidades deverão ser travados com cunhas de madeira 

pregadas nos dormentes. Ver Figura 1 abaixo. 

 
 
 
 
 
Figura 1 - Camadas separadas com pontaletes 
de madeira e ou almofadas 
(Cotas em milímetros) 
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7.6.13.7. Após formação da primeira camada, colocar pontaletes de madeira ou 

almofadas preferencialmente na mesma direção dos dormentes da base da pilha e 

distribuir a segunda camada e assim sucessivamente, até que se chegue ao número de 

camadas permitidas, conforme tabela 1 abaixo. N = Número de camadas, calculado 

através da formula abaixo. 

LGQ

P
D

B

N
***000143,0

*)
1000

(* 2

  

 

 
Onde: 

N= Números de camadas máximas permitidas  

B = Largura total da superfície de apoio dos dormentes / pontaletes (mt)  

- pontaletes 7,5 cm - (x 3) - (para tubos de 12 mts)  0,225 

Altura dos pontaletes (mt)   0,075 

P = Pressão específica máxima admissível entre o revestimento  

e os Apoios rígidos (N / mm2)   8,5 

Q = Coeficiente formato dos dormentes. (Dormentes lisos ou  

sacos de areia ou arroz)   1 

L = comprimento médio do tubo (mt)    12 

Espessura revestimento x2 (médio) - mm  4 

Peso revestimento (%)   3 

 

Tabela 1 – Número de Camadas (máxima) 

 

Diam. Externo Parede Peso/mt 
N = Número de 

camadas 
Altura(1) 

(mm) (mm) (N / mt) (Máxima) (mt) 

D E G N  
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60,3 3,90 54,81 11 1,7 

88,9 4,00 84,62 10 2,0 

88,9 5,50 114,30 8 1,5 

114,3 4,00 109,94 10 2,3 

114,3 4,80 130,97 9 2,0 

114,3 5,20 141,37 8 1,9 

114,3 6,00 161,92 7 1,7 

168,3 4,80 195,56 8 2,6 

168,3 5,20 211,34 8 2,5 

168,3 7,10 285,19 6 2,0 

219,1 6,40 339,21 6 2,6 

273,1 6,40 425,32 6 3,2 

273,1 7,1 509,60 5 * 

323,9 9,50 744,25 4 * 

355,6 8,70 752,04 5 * 

508,0 9,53 1116,04 4 * 

 

(1) Altura da pilha = Desconsiderar a base (dormentes) 

(*) Altura da pilha = seguir o número máximo de camadas 

 

7.6.13.8. Para o manuseio dos tubos durante carregamento ou descarregamento, devem 

ser usadas cintas de largura apropriada ou ganchos especiais (patolas) para evitar danos 

nos tubos. Estes ganchos devem ser revestidos de material mais macio que o material do 

tubo, sendo os ganchos projetados para conformar-se à curvatura interna dos tubos, 

devendo também apoiar um mínimo de 1/8 da circunferência do tubo. 

7.6.13.9. Para o empilhamento de tubos com revestimento, deve-se observar a superfície 

do mesmo e esta deverá estar limpa e sem a presença de detritos de espécie alguma. 

 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.10 
REV.  

03 
TÍTULO:  

 

TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE TUBOS 

FOLHA: 

14 de 18 
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”. 
 

7.6.13.10. Os tubos deverão ser transportados sobre carrocerias equipadas com berços 

de madeira com revestimento de material macio (borracha, saco de areia ou palha de 

arroz) de modo que assegurem a integridade do revestimento, inclusive nos pontos de 

contato com as amarras.  

7.6.13.11. Os tubos revestidos devem ser manuseados com a utilização de faixas alça - 

tubos ou com cabos de aço equipados com patolas ou gancho com ponta revestida nas 

extremidades, conforme Figura 2 abaixo: 

7.6.13.12. Em nenhuma circunstância é permitido rolar ou arrastar os tubos. 

 

Figura 2 – Manuseio de Tubos Revestidos 

 
 

 

 

7.7 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE              

7.7.1. Cabe à CIGÁS, através das Supervisões de Qualidade e Obras, Fiscalizadora e/ou 

gerenciadora aprovar e fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes. 

7.7.2. Cabe à contratada executar os trabalhos contratados fazendo cumprir as instruções 

da CIGÁS, seguindo as normas pertinentes à atividade. 

7.7.3.É de responsabilidade da contratada, planejar e fazer o projeto conceitual antes do 

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

para a viabilidade dos trabalhos, devem ser apresentadas   com antecedência para 

aprovação da CIGÁS, através da supervisão de obra e qualidade e/ou fiscalização 

terceirizada. 
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7.7.4. 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. 

7.7.5. 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 e adjacências.  

7.7.6. É de responsabilidade da contratada realizar o transporte e o manuseio dos tubos 

do local onde estão armazenados ao local da obra, sempre sob a supervisão e 

fiscalização da contratante.   

7.7.7 Cabe a supervisão à gerenciadora e/ou fiscalizadora fiscalizar o cumprimento das 

normas e instruções aplicadas à execução da tarefa efetuada pela contratada. 

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; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 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. 

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

principalmente no que diz respeito a: 
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 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; 

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

9.1 Relatório de inspeção 

9.2 Relatório de inspeção fotográfico 

10. ANEXOS 

Não aplicável 


