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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

necessários para execução de revestimento externo de concreto em tubos de aço 

carbono, para instalação de rede de distribuição de gás natural. 

2. REFERÊNCIA  

2.1. Da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

2.2. EB-565-Telas de Aço Soldadas para Armadura de Concreto; 

2.3. ABNT NBR-6587 – Água Tratada ou Não para o Consumo Público - Condições de 

Potabilidade 

2.4. ABNT NBR-15280 – Dutos terrestre – Construção e Montagem 

2.5. Da ASTM (American Society for Testing and Materials) 

2.6. A-185 - Welded Steel Wire Fabric for Concrete Reinforcement, Spec. for 

2.7. C-29 - Unit Weight and Voids in Aggregate, Test for 

2.8. C-33 - Concrete Aggregates, Spec. for 

2.9. C-150 - Portland Cement, Spec. for 

2.10. C-183 - Hydraulic Cement, Sampling 

2.11. D-75 - Aggregates Sampling 

2.12. Do SIS (Sveriges Standardiseringskom mission) 

2.13. SIS-05 59 00 - Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces. 

3.  ABRANGÊNCIA 

Está instrução será aplicada em campo, para o revestimento externo de concreto em tubos 

de aço carbono para a instalação de rede de distribuição de gás natural.           
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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 construtora. 

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.  

4.5. Interferência – Qualquer construção, aérea ou subterrânea, localizada na 

passagem do gasoduto. 

4.6. 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. 

5.  Cargos envolvidos 

5.1. Operador de Equipamentos Pesados 

5.2. Supervisor de Obras 

5.3. Inspetor de dutos 

5.4. Encarregado civil 

5.5. Técnico de Segurança 

5.6. Carpinteiro 

5.7. Armador 

5.8. Pedreiro 
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5.9. Ajudantes de civil 

5.10. Fiscalização 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. EPIs 

6.2. Retroescavadeira 

6.3. Betoneira 

6.4. Régua 

6.5. Esquadro 

6.6. Trena 

6.7. Nível 

6.8. Colher de pedreiro 

6.9. Vibrador de concreto tipo agulha ou de mesa 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1.Cabe a CIGÁS, através da fiscalizadora e/ou gerenciadora aprovar e fiscalizar o 

cumprimento das normas e diretrizes. 

7.1.1 Cabe a contratada executar os trabalhos contratados fazendo cumprir as diretrizes 

da CIGÁS.  

7.1.2 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 submetidos para análise e aprovação da 

GIGÁS após comentários e avaliação da fiscalizadora e/ou gerenciadora. 

7.1.3 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. 
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7.1.4 É de responsabilidade da contratada toda e qualquer interferência por ela 

encontrada na execução dos serviços, não cabendo a mesma nenhuma reivindicação 

junto à CIGÁS. 

7.1.5 REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Seguir os requisitos estabelecidos no Procedimento Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(PROCIG.SMS.04), Sinalização de Obras (ITCIG.ENG.21) e dos requisitos específicos 

contidos nesta instrução. 

7.1.6 REQUISITOS 

Seguir as diretrizes estabelecidas nas ABNT NBR-6587 e ABNT NBR-15280 e também 

nos documentos referencias citados acima. 

7.2 REQUISITOS GERAIS 

7.2.1 O procedimento de aplicação de revestimento externo de dutos com concreto deve 

estar de acordo com esta instrução e conter, no mínimo, os seguintes itens: 

7.2.1.1 Materiais a serem utilizados; inclusive aditivos para redução de tempo de pega 

quando for o caso; 

7.2.1.2. Ancoragem a ser utilizada; 

7.2.1.3. Traço do concreto (relação brita/areia/minério de ferro/cimento); 

7.2.1.4. Relação água/cimento; 

7.2.1.5. Método de aplicação: vazamento com vibração ou projeção; 

7.2.1.6. Sequência de aplicação do revestimento, incluindo mistura, homogeneização, 

dosagem de água, aplicação e cura; 

7.2.1.7. Desforma, e tempo de desmoldagem; 

7.2.1.8. Espessura do revestimento; 

7.2.1.9. Taxa de aquecimento e de resfriamento, durante a cura; 

7.2.1.10. Temperatura e tempo de cura, quando feita por meio de vapor de exaustão; 
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7.2.1.11. Inspeção e reparos; 

7.2.1.12. Manuseio e estocagem; 

7.2.1.13. Formulário (s) de registro de resultado (s); 

7.2.1.14. Resistência à compressão do concreto após a cura, após 7 dias e após 28 dias; 

7.2.2 MATERIAIS 

7.2.2.1. O concreto deve ser constituído de cimento Portland, areia, brita e/ou minério de 

ferro. 

7.2.2.2. O cimento Portland deve atender à especificação ASTM C-150, tipo II ou tipo V. 

7.2.2.3. A areia a ser utilizada na preparação do concreto deve ser limpa, de natureza 

silicosa (quartzo), dura e deve atender à ASTM C-33, agregados finos. 

7.2.2.3. Os agregados (brita e/ou minério de ferro) a serem adicionados ao concreto 

devem atender à ASTM C-33, sendo que a granulometria deve estar de acordo com o 

subitem 7.2.2 desta Instrução. 

7.2.2.4. Todos os agregados devem ser isentos de quantidades prejudiciais de sais, 

álcalis, impurezas orgânicas, argila ou outras substâncias nocivas que possam prejudicar 

a qualidade do concreto. 

7.2.2.5. O minério de ferro (ilmenita, hematita, magnetita, ou wustita) deve possuir massa 

específica mínima de 4,41 ton/m3, quando determinada pela norma ASTM C-29. 

7.2.2.6. A granulometria dos agregados a ser determinada por via úmida deve atender 

aos requisitos da Tabela a seguir. 

 

Granulometria dos Agregados 

Abertura de Peneira Percentual de Passagem 

9,52 mm (3/8 “)”. 100% 

6,33 mm (1/4 “)”. 70% a 90% 
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4,76 mm (no 4) 55% a 75% 

2,36 mm (no 8) 35% a 50% 

1,18 mm (no 16) 25% a 40% 

0,60 mm (no 30) 15% a 25% 

0,30 mm (no 50) 5% a 15% 

0,15 mm (no 100) 0% a 10% 

 

7.2.2.7. A água utilizada na mistura e na cura do concreto deve ser de qualidade potável, 

de acordo com a norma ABNT-NBR-6587 e deve estar em temperatura compreendida 

entre 15 e 38 °C. 

7.2.2.8. O material para a tela de reforço deve ser de aço CA-50, em conformidade com a 

norma ABNT-EB-565. 

7.2.2.8. A tela de reforço do concreto deve ser conforme estabelecido na Fig. 1 do Anexo 

A. 

7.2.2.9. As soldas entre as barras longitudinais e circunferenciais, para a fabricação e 

montagem da tela de reforço, devem estar de acordo com a norma ASTM A 185. 

7.2.3 TRAÇO DO CONCRETO 

a) O traço do concreto deve ser calculado de forma a se obter a densidade e a resistência 

definidas no projeto do revestimento. 

b) Admite-se a utilização de aditivos com a finalidade de se reduzir o tempo de pega. 

 

7.3 RECEBIMENTOS DOS MATERIAIS 

7.3.1 CIMENTO  

7.3.1.1. Na embalagem do cimento Portland tipo II ou tipo V da ASTM C 150 devem estar 

afixados, no mínimo, os seguintes dizeres: 

a) Marca do produto e tipo; 

b) Data de fabricação; 
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c) Data de validade de utilização; 

d) Massa do material; 

e) Número do documento de compra. 

7.3.1.2. As embalagens, constituídas de sacos, devem estar inteiras, não apresentando 

rasgos nem danos que possam ocasionar a hidratação do material. 

7.3.1.3. Para casos de serviços com grande consumo de cimento, admite-se o 

recebimento do mesmo em carretas especiais. 

7.3.1.4. A amostragem para inspeção de recebimento do cimento deve ser efetuada de 

acordo com a norma ASTM C 183. 

7.3.2 AREIA E AGREGADOS 

A amostragem para recebimento da areia e dos agregados deve ser executada de acordo 

com o ASTM D 75. 

7.3.3 TELA 

A amostragem para efeito de inspeção de recebimento de cada lote de telas de 

ancoragem deve ser feita como segue: 

7.3.3.1. Retirar uma tela, aleatoriamente, dentro as primeiras 20 (vinte) telas do lote; 

7.3.3.2. Retirar uma tela, aleatoriamente, para cada 100 telas ou fração até um total de 

7.020 telas; 

7.3.3.3. Retirar uma tela, aleatoriamente, para cada 5.000 telas ou frações adicionais. 

7.3.4 ÁGUA 

7.3.4.1 No caso de haver disponível uma única fonte de água potável, uma amostra da 

mesma deve ser analisada. 

7.3.4.2. No caso de fornecimento de água por meio de carros-pipa, deve ser feita uma 

análise da mesma sempre que houver mudança na fonte de suprimento. 

 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.08 
REV.  

03 
TÍTULO:  

REVESTIMENTO EXTERNO DE CONCRETO EM TUBOS 
FOLHA: 

10 de 28 
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”. 

7.3.5 ARMAZENAMENTO 

7.3.5.1. O local de armazenamento do cimento em sacos deve ser coberto, seco, 

ventilado e protegido de raios diretos do sol, ou da chuva; o cimento pode ser 

armazenado em silos, quando o fornecimento for feito em carretas especiais. 

7.3.5.2. Não deve haver contato direto dos materiais com o piso ou terreno, devendo estar 

os mesmos assentados sobre estrados de madeira, e pelo menos a 10 cm do piso. 

Admite-se, para os casos da areia e do agregado, que eles sejam armazenados 

diretamente sobre piso de cimento ou sobre lonas estendidas sobre o solo. 

7.3.5.3. Os diferentes agregados devem ser estocados em locais afastados, de maneira a 

impossibilitar a sua mistura durante o armazenamento. 

7.3.5.4. O empilhamento de sacos de cimento deve ser, no máximo, de 5 unidades. 

7.3.5.5. O armazenamento deve ser feito de tal forma que possibilite a retirada, em 

primeiro lugar, do cimento mais antigo do almoxarifado, e que a movimentação seja feita 

de maneira a evitar danos. 

7.3.5.6. As telas podem ser empilhadas até uma altura máxima de 2 m em relação ao 

piso. 

7.3.5.7. O armazenamento dos tubos sem revestimento (anticorrosivo e concreto) deve 

ser feito de acordo com as normas aplicáveis. 

7.3.5.8. O armazenamento de tubos com revestimento anticorrosivo (sem o concreto) 

deve ser feito de acordo com as normas aplicáveis. 

7.3.5.9. Os tubos com revestimento de concreto devem ser suportados por, no mínimo, 

dois apoios com pelo menos 30 cm de largura e espaçados de forma que cada apoio seja 

igualmente carregado. 

7.3.5.10. O empilhamento máximo permitido é de quatro tubos. 

7.3.5.11. Se forem usados mais de dois apoios, estes devem ter suas superfícies 

alinhadas. Se forem usados bancos de areia, os níveis superiores devem ser realinhados 

toda vez que uma nova camada for colocada. 
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7.3.6 PREPARAÇÃO DOS TUBOS 

7.3.6.1. Antes da aplicação do revestimento de concreto, deve ser feita a inspeção do 

revestimento anticorrosivo utilizando o Holiday Detector devendo ser reparado caso seja 

necessário. 

7.3.6.2. Antes da aplicação do revestimento a superfície deve estar livre de graxa, óleo e 

demais materiais estranhos. 

7.4 APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO DE CONCRETO 

7.4.1 FABRICAÇÃO DA GAIOLA DE REFORÇO 

7.4.1.1. Antes da instalação da tela de reforço, esta deve ser calandrada de forma a se 

obter uma gaiola cilíndrica com um diâmetro tal que possibilite a sua colocação no centro 

do revestimento de concreto. 

7.4.1.2. Caso a tela de reforço apresente processo corrosivo aos níveis C e D da norma 

SIS 05 59 00, deve-se efetuar limpeza por meio de jateamento abrasivo, de maneira a 

atingir o grau C Sa 1 ou D Sa 1 da mesma forma. 

7.4.1.3. A superposição das extremidades da tela, após a calandragem, deve ser de 100 

mm, de maneira a se obter o fechamento da gaiola. Em seguida, as extremidades dos 

arames da tela que se sobrepõem devem ser soldadas, aplicando-se um ponto de solda 

em cada extremidade. 

7.4.2 INSTALAÇÃO DA GAIOLA 

7.4.2.1. A gaiola de reforço deve ser instalada de forma a ficar localizada concêntrica ao 

eixo do tubo e na metade da espessura do revestimento de concreto. 

7.4.2.2. Sob nenhuma circunstância as barras das gaiolas de reforço poderão ultrapassar 

a superfície de concreto ou ficar em contato com o revestimento anticorrosivo. 

7.4.2.3. As gaiolas de reforço devem ser colocadas em torno do tubo, espaçadas de 100 

mm entre si e fixadas firmemente por meio de espaçadores de material não metálico, 

colocados perpendicularmente ao eixo do tubo. 
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7.4.2.4. A gaiola de reforço deve terminar a 25 mm das extremidades do revestimento de 

concreto. 

7.4.3 MISTURA E HOMOGENEIZAÇÃO 

7.4.1 No preparo do concreto, a homogeneização a seco deve ser manual com auxílio de 

pás, ou com betoneira. Quando se utilizar a betoneira, antes do carregamento do material 

na máquina de projeção, este deve sofrer um processo de mistura e homogeneização 

com água (pré-umedecimento com 2 a 3% de água) em um misturador de concreto. Este 

procedimento deve ser feito simultaneamente com a mistura. 

7.4.2 Os recipientes empregados na mistura, homogeneização e transporte de concreto 

devem ser estanques, de forma a não haver perda de água e de cimento. 

7.4.3 O material, quando examinado decorridos, no mínimo, 3 minutos de mistura e 

homogeneização, não deve apresentar: 

a) Segregação entre os materiais utilizados na mistura; 

b) Regiões diferentemente umedecidas. 

7.4.4 Só devem ser misturadas quantidades de materiais que possam ser aplicadas 

dentro do intervalo máximo de tempo de 30 minutos.  

7.4.5 O transporte do material misturado para o local de aplicação deve ser feito de forma 

a não provocar segregação entre os componentes da argamassa. 

7.4 ESPESSURA DO REVESTIMENTO 

A espessura do revestimento de concreto a ser aplicado deve ser aquela estabelecida no 

projeto. 

7.4.5 CURA DO REVESTIMENTO 

A cura do revestimento de concreto pode ser efetuada de duas maneiras: 

7.4.5.1 Cura na Temperatura Ambiente 
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7.4.5.1.1 Após o tempo de fim de pega, o qual é caracterizado pela não aderência de 

cimento à ponta do dedo umedecido, deve ser feita a desmoldagem e o revestimento 

deve ser mantido úmido, por um período mínimo de 24 horas; 

7.4.5.1.2 O umedecimento deve ser feito em toda a superfície, pela aspersão de água em 

intervalos de 30 minutos, ou sempre que a superfície se mostrar aquecida ao toque 

manual; a temperatura do revestimento deve ser mantida na faixa de 25 a 32 0C; 

7.4.5.1.3 Admite-se também que a cura do revestimento seja feita mantendo-se um papel 

úmido (saco de cimento, estopas, etc,) sobre a superfície do revestimento, procurando-se 

também atender aos limites de temperatura estabelecidos no item anterior; 

7.4.5.1.4 Os tubos e acessórios revestidos só devem ser manuseados depois de 

decorridas, no mínimo, 24 horas da aplicação do revestimento e 72 horas para o 

transporte. 

7.4.5.2 Cura por meio de vapor de exaustão à pressão atmosférica e sob cobertura, 

conforme prescrito a seguir: 

7.4.5.2.1 A cura a vapor deve ser iniciada imediatamente após a aplicação do 

revestimento; 

7.4.5.2.2 A cobertura de lona deve ser resistente à temperatura de cura e deve propiciar 

espaços entre os tubos, de forma a permitir a livre circulação do ar úmido e aquecido, 

obtendo-se desta forma uma temperatura uniforme ao longo de todo o revestimento; 

7.4.5.2.3 O tubo revestido, após o início do processo de cura, não pode ser levantado, 

transportado, empilhado ou removido da área de cura até que atinja resistência mínima à 

compressão estabelecida no projeto. 

7.4.6 MANUSEIO DOS TUBOS CONCRETADOS 

Os tubos concretados devem ser manuseados, com critério, de maneira a evitar impactos 

e quedas que possam danificar o revestimento. Cintas adequadas (exemplo: lona ou de 

couro) devem ser utilizadas para o iça mento dos tubos. 

7.5 MÉTODOS DE APLICAÇÃO 
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7.5.1 GERAL 

A execução do revestimento deve ser feita em ambiente coberto, onde o revestimento, 

durante a aplicação, esteja protegido de raios diretos do sol e da chuva. Em casos 

especiais ou situações de campo que não haja este recurso fica a critério do CQ 

estabelecer a condição de aplicação. 

7.5.2. APLICAÇÃO POR VAZAMENTO E VIBRAÇÃO 

7.5.2.1 Emprego 

O método por vazamento e vibração é aplicável quando não se necessita de uma alta 

produção, não sendo necessária a qualificação do procedimento. 

7.5.2.2 Formas e Desmoldagem 

As formas devem ser de chapas de aço com seção transversal circular e com vedação 

nas emendas (caso existentes) e nas extremidades, de forma a não perder a água 

necessária para a reação de hidratação do cimento. Para facilitar a desmoldagem a 

superfície que fica em contato deve estar livre de materiais estranhos e untada com óleo 

para facilitar a desmoldagem, devendo o óleo ser compatível com o concreto. 

7.5.2.3 Instalação das Formas 

As formas devem ser instaladas concêntricas ao eixo do tubo, de maneira a formar um 

espaço anular de largura igual à espessura do revestimento. 

7.5.2.4 Concretagem 

7.5.2.4.1 Antes do início da concretagem os tubos e a malha devem ser totalmente 

molhados; 

7.5.2.4.2 O concreto deve ser lançado ao longo da geratriz superior do tubo. Durante esta 

operação a distância vertical entre a geratriz superior do tubo e a parte inferior do local de 

onde será lançado o concreto não deve exceder 1 metro; 

7.5.2.4.3 Durante a concretagem, o concreto deve ser vibrado mediante vibradores de 

paredes de acionamento por excêntrico, fixados por suportes e colocados na forma a 
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cada lado do tubo, os quais devem ser deslocados à medida que se movimenta a 

caçamba de lançamento, de forma a se conseguir a homogeneização e adensamento do 

concreto; 

7.5.2.4.4 As formas devem ser removidas depois de transcorrido o tempo de 

desmoldagem; 

7.5.2.4.5 As extremidades dos tubos devem ser apoiadas em cambotas de material que 

não danifique as extremidades do tubo. 

7.5.2.5 Cura 

Após a desmoldagem, a cura deve ser feita de acordo com o item 7.4.5. 

7.5.3 APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO 

7.5.3.1 Emprego 

Este método é aplicável quando se necessita de uma alta produção, e deve ser precedido 

de uma qualificação do procedimento. 

7.5.3.2 Incidência do Jato 

O jato de aplicação deve incidir perpendicularmente à superfície. 

7.5.3.3 Aplicação do Jato 

7.5.3.3.1 Deve-se aplicar o concreto de tal forma a se evitar necessidade de camada 

complementar. 

7.5.3.3.2 Admite-se a obtenção de espessura final com aplicação de mais de uma 

camada, desde que esta complementação seja feita imediatamente após a aplicação da 

camada anterior. 

7.5.3.4 Uniformidade da Camada 

A aplicação deve ser executada de maneira contínua, procurando-se obter uma camada 

de espessura uniforme e compacta. 
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7.5.3.5 Reaproveitamento do Material do Rebote 

Admite-se o reaproveitamento do material de rebote desde que este reaproveitamento seja 

feito de imediato e que não comprometa a resistência final do concreto. 

7.5.3.6 Temperatura de Aplicação 

O concreto não poderá ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 5ºC. 

7.5.3.7 Extremidades dos Tubos 

As extremidades dos tubos não revestidos com concreto e os biseis devem ser limpos, 

imediatamente após a aplicação do revestimento, por meio de panos ou escovas úmidas 

e devem ser mantidos protegidos de contaminações posteriores. 

7.5.3.8 Extremidades do Revestimento de Concreto 

7.5.3.8.1 As extremidades dos tubos devem ser preparadas para soldagem, antes da 

aplicação do revestimento. O revestimento deve terminar, em cada extremidade do tubo 

de forma a deixar exposto 50 mm do revestimento anticorrosivo. 

7.5.3.8.2 Nos tubos que possuem anodos galvânicos tipo braçadeira, o revestimento de 

concreto deve terminar faceando com as laterais do anodo, sendo que a superfície lateral 

do anodo deve ser previamente revestida com tinta betuminosa. 

7.6 MANUSEIO DOS TUBOS CONCRETADOS 

7.6.1 O manuseio dos tubos revestidos deve ser feito de forma a evitar danos mecânicos 

ao bisel do tubo de aço. 

7.6.2 Os ganchos usados para o manuseio devem ser de material capaz de evitar danos 

ao bisel do tubo. 

7.6.3 O manuseio deve ser efetuado somente após a cura do concreto. 

7.6.4 Todas as áreas do tubo revestido que entrarem em contato com os acessórios de 

movimentação do mesmo devem ser inspecionados e reparados, se necessário. 

7.6.5 Qualificação do Procedimento por Projeção: 
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7.6.5.1 A qualificação do procedimento por projeção deve ser feita em um tubo idêntico 

àqueles que serão utilizados na construção do duto e deve conter todo o sistema de 

reforço (gaiola e espaçadores) previsto no procedimento de aplicação a ser qualificado. 

7.6.5.2 Executar a aplicação do revestimento em seguida, de acordo com as variáveis e 

requisitos do procedimento proposto. 

7.6.5.3 Após concluída a aplicação, efetuar a hidratação e a cura, de acordo com o 

procedimento proposto. 

7.6.5.4 Após 3 (três) dias de cura, devem ser retiradas do revestimento três amostras, 

com o uso de broca tipo serra-copo de carbureto de tungstênio (widia) com diâmetros de 

50 mm e comprimento igual à espessura do revestimento aplicado. Após a extração, 

estas amostras devem ser colocadas num tanque de cura por um período de 24 horas, 

após devem ser secas e submetidas a teste de resistência à compressão. 

7.6.6 O procedimento é considerado qualificado se forem atendidos os seguintes 

requisitos: 

a) O peso do tubo revestido deve apresentar as condições de flutuação negativa previstas 

no projeto; 

b) A espessura do revestimento deve atender ao disposto no item 7.4.4;  

c) Os corpos de prova não devem apresentar vazios, porosidade excessiva, dupla 

camada, segregação e inclusão de rebote; 

d) A resistência à compressão dos corpos de prova deve ser no mínimo, igual àquela 

prevista no projeto, após a cura citada em 7.4.5); 

e) Sempre que qualquer das variáveis do procedimento de aplicação item 7.2.1 for 

alterada, o procedimento deve ser requalificado; 

f) Todos os operadores devem ser submetidos à qualificação, efetuando a aplicação do 

revestimento em um tubo igual àquele utilizado na qualificação do procedimento, 

observando as variáveis e requisitos do procedimento qualificado, devendo-se conseguir 

os resultados semelhantes ao do procedimento. 
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7.7 INSPEÇÃO 

7.7.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE 

Examinar visualmente se a superfície está isenta de graxa/óleo e corpos não identificados 

(resíduos sólidos). 

7.7.2 DESCONTINUIDADES 

Verificar a continuidade do revestimento conforme estabelecido no item 7.3.6. 

7.7.3. MATERIAIS 

Os resultados das análises dos materiais (ver item 7.2.2 desta Instrução) devem ser 

confrontados com suas respectivas especificações. 

7.7.4. GAIOLA DE REFORÇO 

7.7.4.1. Verificar o estado de oxidação, a sobreposição na emenda e a solda da emenda 

da gaiola. 

7.7.4.2. Verificar se a gaiola de reforço está concêntrica ao tubo e se está posicionada na 

metade da espessura prevista para o revestimento. 

7.7.4.3. Verificar o espaçamento longitudinal entre as gaiolas e a sua fixação. 

7.7.4.4. Verificar a distância entre as extremidades das gaiolas e a extremidade prevista 

para o revestimento de concreto, inclusive aquelas que faceiam a lateral do anodo quando 

existente no tubo. 

7.7.5. MISTURA E HOMOGENEIZAÇÃO 

7.7.5.1. Verificar se a mistura e homogeneização estão sendo executadas, utilizando-se 

os métodos e equipamentos adequados e se após a mistura e homogeneização, o 

concreto se apresenta isento de segregações e regiões diferentemente umedecidas. 

7.7.5.2. Verificar se estão sendo preparadas quantidades adequadas de concreto de cada 

vez, como exigido no item 7.4.3, e se o transporte da mesma está sendo feito 

adequadamente. 
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7.7.6. ESPESSURA DO REVESTIMENTO 

7.7.6.1. No caso de aplicação por vazamento verificar a espessura do espaço anular entre 

a forma e o revestimento anticorrosivo, utilizando uma régua graduada em mm. 

7.7.6.2. No caso de aplicação por projeção, efetuar 6 (seis) medições de perímetro, 

uniformemente distribuídas ao longo do tubo, e calcular o raio externo médio do tubo 

revestido pela seguinte expressão: 

                                                 6 
                                                ∑ Pi 

_             n 
REXT = _______ 

                 12 
 

Onde: 
             _ 

REXT = raio externo médio do tubo revestido 
_ 
Pi = perímetro do tubo revestido na i-ésima medição  

 
7.7.6.3. Calcular em seguida os raios externos máximos e mínimos pelas seguintes 
fórmulas: 
 
                         Rmáx = UP max 

                                            2
 
                         Rmín = UP min 

                                          
Onde: 

Rmáx = raio externo máximo 

Rmín = raio externo mínimo 

Determinar ainda o seguinte: 

a) Rmáx - Rmín = ΔR 

b) b) REXT - UDext + 2e   U= Em 
                                       2           
Onde: 

R = diâmetro entre os valores de externos máximo e mínimo do revestimento de concreto. 
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Dext = diâmetro externo do tubo nu, em mm. 

e = espessura média do revestimento anticorrosivo, conforme obtido através de normas 

técnicas aplicáveis ao empreendimento. 

Em = espessura medida do revestimento. 

7.7.7. CURA DO REVESTIMENTO 

Verificar se a cura do material está se processando corretamente conforme procedimento 

e recomendações do fabricante. 

7.7.8. MANUSEIO DOS TUBOS CONCRETADOS 

Verificar se os tubos estão sendo manuseados corretamente conforme manual do 

fabricante. 

7.7.9 MÉTODO DE APLICAÇÃO 

7.7.9.1 Verificar se a aplicação do revestimento está sendo feita por um dos dois métodos 

previstos nesta instrução (vazamento por vibração ou projeção). 

7.7.9.2. Verificar se a aplicação está sendo feita em ambiente protegido. 

7.7.9.3. Verificar na aplicação por vazamento se as formas e a desmoldagem estão se 

processando corretamente.  

7.7.9.4. Verificar se a concretagem está sendo executada de forma correta. 

7.7.9.5. Verificar se a cura está se processando de forma adequada.  

7.7.10. EXTREMIDADES DO REVESTIMENTO DE CONCRETO 

Verificar, visualmente, a preparação das extremidades dos tubos para solda, bem como 

as extremidades do revestimento. 

7.7.11. MANUSEIO DOS TUBOS CONCRETADOS 

Verificar se o manuseio está sendo executado corretamente. 
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7.11.12. RESISTÊNCIA MECÂNICA DO CONCRETO 

Verificar a resistência mecânica do concreto mediante a retirada de 1 corpo de prova para 

20 tubos concretados. Estes corpos de prova devem ser retirados conforme o item 7.6 e 

submetidos ao teste de compressão após 7 dias de cura. 

7.7.13. PESO DO TUBO REVESTIDO 

Verificar o peso de cada tubo revestido de concreto, utilizando-se balança de plataforma. 

7.7.14. FISSURAS NO CONCRETO 

Durante a movimentação e estocagem dos tubos efetuar inspeção visual dos mesmos, 

para verificar a presença de fissuras, oxidação e danos físicos aparentes. 

7.8 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

7.8.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE 

A superfície examinada conforme o item 7.7 (Preparo da superfície) deve atender as 

exigências constantes do item 7.3.6 (Preparação dos tubos). 

7.8.2. DESCONTINUIDADES 

A superfície, quando inspecionada segundo item 7.7 (Descontinuidades) não deve 

apresentar descontinuidades e nem defeitos. Caso sejam detectadas descontinuidades, 

fazer reparo segundo item 7.10 e/ou solicitar a devolução para o setor de suprimento em 

caso de defeitos. 

 

7.8.3. MATERIAIS 

Os resultados de análises dos materiais obtidos conforme 7.7 (Materiais), devem-se 

enquadrar nas especificações dos mesmos em conformidade com os certificados de 

qualidade e book de fabricação, além da especificação técnica. 
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7.8.4. GAIOLA DE REFORÇO 

A gaiola de reforço, inspecionada segundo o item 7.7 (Gaiola de reforço) deve atender o 

disposto no item 7.4.1 

7.8.5. MISTURA E HOMOGENEIZAÇÃO 

A mistura e homogeneização devem atender as exigências do item 7.4.3. 

7.8.6. ESPESSURA DO REVESTIMENTO 

7.8.6.1. A espessura do revestimento medida conforme 7.7 (Espessura do revestimento), 

deve atender ao estabelecido no item 7.4.4, admitindo-se uma tolerância para menos de 0 

mm e de 10% da espessura do revestimento para mais. 

7.8.6.2. A espessura do revestimento medido conforme 7.7 (Espessura do revestimento), 

deve atender ao estabelecido no item 7.8 (Espessura do revestimento), sendo que a 

diferença entre os valores dos raios externos máximo e mínimo  deve ser inferior a 15% 

da espessura projetada do concreto. 

7.8.7 CURA DO REVESTIMENTO 

A cura do revestimento deve-se processar conforme previsto no item 7.5 (Cura). 

7.8.8. MANUSEIO DOS TUBOS CONCRETADOS 

Os tubos concretados devem estar sendo manuseados conforme as exigências do item 

7.5.3.2 (Incidência do jato). 

7.8.9. MÉTODO DE APLICAÇÃO 

7.8.9.1. A aplicação deve ser feita por um dos dois métodos previstos em 7.5 (Aplicação 

por vazamento e vibração ou 7.5 (Aplicação por projeção). 

7.8.9.2. A aplicação deve ser feita em ambiente protegido, como estabelecido no item 7.5 

(Geral). 

7.8.9.3. As formas e a desmoldagem devem ser conforme estabelecido em 8.5 (Formas e 

desmoldagem) e 7.5 (Instalação das formas). 
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7.8.9.4. A concretagem deve ser executada de acordo com o item 7.5 (Concretagem), no 

caso de procedimento por vazamento ou de acordo com o item 7.5 (Aplicação por 

projeção) no caso de procedimento por projeção. 

7.8.9.5. A cura deve ser executada de conformidade com o requerido no item 7.4.5.  

7.8.10. EXTENSÃO DO REVESTIMENTO DE CONCRETO 

O preparo das extremidades e a aplicação do revestimento nas mesmas devem estar de 

acordo com o previsto no item 7.5 (Extremidades do revestimento de concreto). 

7.8.11. MANUSEIO DOS TUBOS CONCRETADOS 

Os tubos concretados devem ser manuseados de acordo com o item 7.5 (Manuseio dos 

tubos concretados). 

7.9 RESISTÊNCIA MECÂNICA DO CONCRETO 

A resistência mecânica do concreto, quando verificada de acordo com o item 7.7 

(Resistência mecânica do concreto), deve ser no mínimo, igual a 90% da resistência 

prevista no projeto. 

7.9.1. PESO DO TUBO REVESTIDO 

Os tubos revestidos devem apresentar, no mínimo, as condições de flutuação negativa 

em kg/m previstas no projeto. 

7.9.2. FISSURAS NO CONCRETO 

Fissuras com abertura de até 1,5 mm e que se estendam por não mais que 180o em volta 

do tubo ou quando for longitudinais, apresentarem um comprimento inferior a 300 mm, 

podem ser aceitas. As demais devem ser reparadas. 
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7.10 REPAROS NO CONCRETO 

7.10.1. ANTES DA CURA 

7.10.1.1. Podem ser feitos reparos manuais no revestimento antes da cura se a área 

danificada for inferior a 0,10 m2. Estes reparos devem ser feitos removendo-se o 

revestimento afetado até a altura da tela de reforço, tomando cuidado para não danificar a 

mesma no processo de remoção e umedecendo convenientemente a região do concreto a 

ser reparado. 

7.10.1.2. Caso a área danificada exceda a 0,10 m2, mas não se estenda por mais de 1 m 

ao longo do tubo, o reparo deve ser feito removendo-se todo o concreto da área afetada, 

inclusive abaixo da tela de reforço e completando o reparo manualmente. 

 

7.10.1.3. Se a área danificada exceder 0,10 m2 e/ou se estender por mais de 1 m ao 

longo do tubo, todo o tubo deve ser novamente revestido. 

7.10.2. APÓS A CURA 

7.10.2.1. Danos e esmagamento causados por impacto durante a movimentação e 

estocagem devem ser reparados ou não, segundo os critérios estabelecidos a seguir: 

7.10.2.2. Com perda de, no máximo, 25% da espessura total em área menor que 0,10 m2 

e onde o concreto restante é firme, deve ser aceito sem reparos. 

7.10.2.3. Com perda de, no máximo, 25% da espessura total em área superior a 0,10 m2 

e menor que 0,3 m2, o concreto que restar nesta área deve ser removido até exposição da 

gaiola a fim de propiciar o engaste do material de reparo. 

7.10.2.4. Se a área danificada for maior que 0,30 m2, o revestimento deve ser removido 

em toda a periferia do tubo ao longo da área afetada, devendo-se recompor o 

revestimento. 

8.10.2.5. O revestimento resultante deve ser igual em peso, densidade, uniformidade, 

resistência e deve ter as mesmas características do concreto aplicado originalmente. 
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7.10.3. FERRAMENTAS 

7.10.3.1. Devem ser usadas ferramentas manuais para remoção do material a ser 

reparado. 

7.10.3.2. A extremidade do revestimento mantido deve ficar perpendicular ao metal, 

devendo ser umedecida imediatamente antes da aplicação do concreto novo. A aplicação 

pode ser feita manualmente, com colher de pedreiro. 

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 

9.1. R.D.O - Relatório diário de fase.  

9.2. R.D.F - Relatório diário de fase. 

9.3. R.M - Relatório mensal; 

9.4 – Relatório de Inspeção Técnica. 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 

 


