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1.  OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

necessários para atingir os objetivos de qualidade, segurança, proteção ao meio 

ambiente, aos trabalhadores e a comunidade em geral pretendidos pela CIGÁS, nos 

serviços de confecção e instalação de placas de identificação, sinalização e dispositivos 

de proteção e isolamento das obras e serviços de construção, montagem, manutenção e 

operação da CIGÁS.  

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Código de Trânsito Brasileiro – CTB; 

2.2. Sinalização Vertical de Advertência do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN – Volume II;  

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

Contratos (Construção e Montagem / Manutenção)  

2.4.  Manual de Identificação CIGÁS. 

2.5. ABNT NBR 15280 – Dutos Terrestre  

3. ABRANGÊNCIA 

As instruções contidas neste documento são para todas as intervenções realizadas em 

rodovias, avenidas, ruas e outras vias de circulação pública. 

São consideradas intervenções: obras em geral, serviços que necessitem permanência 

prolongada de máquinas e/ou veículos na via ou no canteiro e ações de emergência que 

requeiram a interrupção ou desvio do tráfego da via. 

4. DEFINIÇÕES 

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

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

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

empreendimento. 

4.4. Faixa de Domínio – Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de um 

gasoduto legalmente destinada à instalação, operação e manutenção do mesmo. 

4.5. PT – Permissão de Trabalho 

4.6. 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. A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo 

uma das diagonais ficar na posição vertical. As obras podem utilizar placas conforme 

estes padrões sendo esta sinalização diferenciada da sinalização oficial pela cor do fundo, 

onde a cor amarela deve ser substituída pelo laranja amarelado. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. Sinalização Especial: São placas de advertência cuja função é chamar a atenção 

dos condutores de veículos e transeuntes para a existência ou natureza de perigo na via, 

ou ainda de mudança na situação do trânsito que venha se estabelecendo. 

4.10 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. 
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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, 

eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e 

legalmente instituídas. É dividida em três grupos: 

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

construtora. 

4.13. Via – Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 

pista, a calçada o acostamento ilha e canteiro central. 

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

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

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

edificados ao longo de sua extensão. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Supervisores 

5.2. Encarregados 

5.3. Ajudantes 

5.4. Técnico de SMS 

5.5. Fiscalização 

 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não aplicável. 
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7. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

7.1 Cabe a GETEC 

Criar, adequar e revisar, sempre que necessário, os documentos referentes à sinalização, 

identificação e isolamento das obras e serviços, fiscalizar o cumprimento das normas e 

procedimentos. 

7.1.1 Cabe a fiscalizadora 

Garantir a manutenção do padrão de sinalização durante todo o tempo da intervenção; 

Cumprir e fazer cumprir esta instrução. 

7.1.2 Cabe à contratada e a seus prepostos 

7.1.2.1 Só emitir a PT, quando a área estiver devidamente isolada e sinalizada e quando 

todos os recursos de segurança necessários estiverem à disposição e no local do serviço; 

7.1.2.2 Garantir a manutenção do padrão de sinalização durante todo o tempo da 

intervenção; 

7.1.2.3 Atender aos requisitos desta instrução, bem como as normas de sinalização de 

trânsito local, municipal, estadual e federal e os documentos complementares 

referenciados; 

7.1.2.4 Providenciar a sinalização adequada nas frentes de serviço e canteiros, antes do 

início das atividades; 

7.1.2.5 Garantir proteção mecânica para os colaboradores durante a preparação da 

sinalização, bem como em sua manutenção; 

7.1.2.6 Solicitar apoio das autoridades competentes de trânsito para interromper a via, 

sempre que necessário; 

7.1.2.7 Manter a sinalização em perfeito estado de conservação e disposição durante todo 

o serviço ou durante todo o tempo da intervenção; 
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7.1.2.8 Montar a sinalização de forma organizada, simétrica e suave, para melhor 

entendimento por parte das autoridades, pedestres e condutores. 

7.1.2.9 Ministrar treinamento sobre esta instrução aos seus colaboradores; 

7.1.2.10 Instalar e manter o sistema de proteção e sinalização das obras até a sua 

conclusão. A alegação de furto ou vandalismo não constitui justificativa para as situações 

inseguras ou sinalização deficiente; 

7.1.2.11 Planejar, fazer análise crítica da sinalização a ser utilizada na obra, antes do 

início dos trabalhos; 

7.1.2.12 Quaisquer modificações que se fizerem necessárias ou contribuírem para a 

facilidade dos trabalhos devem ser apresentados para aprovação Fiscalização da CIGÁS; 

7.1.2.13 Buscar junto às prefeituras e aos Departamentos responsáveis pelas rodovias a 

existência de normas municipais, estaduais ou federais que regem a utilização e 

sinalização de vias públicas para obras; 

7.1.2.14 Atender aos requisitos gerais de segurança e meio ambiente estabelecido no 

procedimento de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - PROCIG.SMS.04 e outras normas 

vigentes que sejam necessárias; 

7.1.2.15 Cumprir e fazer cumprir esta instrução. 

7.1.2.16 Seguir as normas estabelecidas na ABNT NBR-15280 e também nos 

documentos referencias citados acima. 

7.2. ORIENTAÇÕES GERAIS 

7.2.1. As placas de identificação devem estar localizadas em locais de fácil visualização 

do público em geral. Quando localizadas às margens das vias de tráfego as placas devem 

estar orientadas de maneira a oferecer uma boa visualização pelo público. Quando a obra 

estiver localizada em outros municípios que não o de Manaus, devem ser atendidas as 

determinações e padronizações dos respectivos municípios. 
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7.2.2. A contratada deverá sinalizar cada trecho da obra de acordo com a necessidade 

específica e deverá ser enviada para análise ao Instituto Municipal de Trânsito 

(MANAUSTRANS). 

7.2.3. Qualquer tipo de obra na via pública não pode ser iniciado sem prévio entendimento 

com a prefeitura do município e ainda com a Secretaria Estadual de Infraestrutura, e o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e concessionárias 

quando se tratar de obras localizadas nas faixas de domínio das estradas estaduais ou 

federais. 

7.2.4. Regulamentações específicas dos órgãos municipais, estaduais, federais ou 

concessionárias devem ser atendidas na execução das obras em vias públicas sem 

prejuízo das exigências definidas neste procedimento. 

7.2.5. Existindo discrepância entre regulamentações federais, estaduais e municipais, 

prevalecerá a que exigir maior rigor quanto à segurança e qualidade dos serviços. 

7.2.6. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados antes e durante os 

serviços, para que sejam minimizados os transtornos provocados pela movimentação de 

equipamentos e demais tarefas necessárias à execução dos serviços. 

7.2.7. A colocação de placas indicativas de desvios deve ser prevista em lugar adequado 

para que o motorista tenha tempo de reduzir a velocidade e tomar as devidas precauções. 

7.2.8. As placas, tapumes, cercas de isolamento e cavaletes e os demais elementos de 

sinalização utilizados na obra, devem atender aos padrões definidos nesta instrução. 

7.2.9. Manter as vias de escape desobstruídas e, se necessário, dotadas de iluminação. 

7.2.10. Sinalização móvel tipo cavaletes, cones de borracha ou fita de advertência 

zebrada, sujeitos à queda ou furto, só pode ser utilizada provisoriamente durante a 

jornada de trabalho ou área sujeita a vigilância permanente, até que seja providenciada a 

proteção e sinalização definitiva. 

7.2.11. A sinalização adequada nas diversas fases da obra além de constituir em 

recomendação de boa técnica é uma exigência legal, cuja desobediência pode acarretar 

em responsabilidade criminal e multas de acordo com as leis vigentes. 
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7.2.12. Todos os veículos e equipamentos automotivos devem ser equipados com alerta 

sonoro automático de ré e submetidos à vistoria pela Fiscalização da CIGÁS. 

7.2.13. Quaisquer serviços que interfiram com as vias de tráfego de veículos devem 

possuir sinalização noturna. 

7.2.14. Em áreas urbanas ou próximas a residências, a área de serviço deve ser 

totalmente isolada. 

7.2.15. A sinalização de obras da CIGÁS compreende a instalação de: 

a) Placas de Sinalização e advertência indicando a distância dos locais onde estão sendo 

realizados os serviços; 

b) Cercas e tapumes para isolamento da área onde estão sendo executados os serviços; 

c) Cavaletes, placa de desvio, cones, bastão luminoso, pare e siga e bandeira com a 

finalidade de orientar os condutores de veículos sobre os locais onde estão sendo 

realizados os Serviços. 

7.3. IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 

7.3.1. É necessária para informar, orientar e posicionar corretamente o tráfego de veículos 

e pedestres. Nesta etapa devem ser levados em conta os seguintes critérios básicos: 

a) Toda a sinalização deve ser implantada antes do início da execução dos serviços e 

deve ser planejada e acompanhada pelo técnico de SMS, tomando por base os exemplos 

contidos nos Anexos 1 a 12; 

b) A implantação deve ser iniciada na área de advertência, depois passar pela área de 

transição e assim sucessivamente, até a área de retorno à situação normal; 

c) Serviço de média ou longa duração deve ser divulgado o evento, informando a 

população sobre a natureza e a duração dos serviços, desvios e caminhos alternativos; 

d) Manter contato com as autoridades municipais de trânsito para melhor integração dos 

trabalhos; 

e) A retirada da sinalização será acompanhada pelo técnico de SMS e deve ocorrer no 

sentido contrário ao da implantação. 
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7.4. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

7.4.1. CERCA DE ISOLAMENTO 

7.4.1.1. Deve ser utilizada em todas as obras da CIGÁS ou a serviço dela. 

7.4.1.2. Devem ser confeccionadas em estrutura tipo cavalete, com dimensões de 2,00m 

x 1,20m, em madeira imunizada e painel (lona/faixa) em material resistente ao rasgo, 

pintada ou plotada em material resistente as condições climáticas, de fundo branco. É 

vedada a utilização de materiais muito rígidos como ferro, concreto, entre outros que 

possam vir a comprometer a segurança dos usuários da via. 

7.4.1.3. A placa deve ser posicionada ao longo de toda extensão linear de advertência da 

obra e na área de transição. Devem possuir suporte que evite que a placa seja deslocada 

pela ação do vento. 

7.4.1.4. A cerca de isolamento deverá ser disposto initerruptamente ao longo do traçado. 

7.4.1.5. O painel (lona/faixa) da cerca de isolamento deverá ser produzido em três tipos: 

a) Tipo A – Painel com logotipo da CIGÁS e logotipo do governo do Estado do Amazonas 

e a mensagem: “CONSTRUÇÃO DA REDE DE GÁS NATURAL CANALIZADO”. 

b) Tipo B – Painel com logotipo da CIGÁS e logotipo do governo do Estado do Amazonas 

e a mensagem: “EMERGÊNCIA 0800 723 3202”. 

c) Tipo C - Painel alternativo, reservado para campanhas de publicidade da CIGÁS; só 

será utilizado quando solicitado pela CIGÁS. A arte será enviada pela Fiscalização da 

CIGÁS, conforme necessidade e a empresa terá o prazo de 10 dias para incluir os painéis 

de publicidade na cerca de isolamento. O quantitativo será usado conforme orientação 

Fiscalização da CIGÁS. 

7.4.1.6. Materiais utilizados: 

a) Madeira imunizada: A estrutura de madeira para o cavalete e o apoio devem ser feitos 

com caibro 5cm x 5cm e pintados na cor laranja e montados conforme figura abaixo. 
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 b) Tela de segurança (cerquite): Fabricada com fios de polipropileno com tratamento anti-

UV, na cor laranja, fornecida em rolos de 50,00m x 1,20m; a tela deve ser aplicada na 

estrutura de madeira frontal do cavalete de 2,00m x 1,20m. 

 c) Fita adesiva refletiva: A fita adesiva refletiva deve medir 5 cm e deve ser afixada nos 

quatro cantos do cavalete e nas barras laterais. 

 d) Lona vinílica resistente ao rasgo com pintura resistente as condições climáticas e raios 

UVA-UVB. 

 

 

Figura 1 - Cerca de isolamento com painel Tipo A 

 

 

 

Figura 2 - Cerca de isolamento com painel Tipo B 
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Figura 3 - Cerca de isolamento com painel Tipo C 

 

 

Figura 4 - Cerca de isolamento detalhe frontal 

 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.21 
REV.  

03 
TÍTULO:  

 

IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

FOLHA: 

13 de 43 
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”. 

 

Figura 5 - Cerca de isolamento com disposição dos três tipos de painel 

7.5. DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO AUXILIAR 

7.5.1. Tapumes 

7.5.1.1. São placas de madeira ou aço, pintadas na cor branca e com tarja laranja e 

branca nos trechos retos ou com seta nos trechos em curva. São utilizados para proteger 

a área de serviços. Devem possuir dimensões de 2,20 x 1,10m. Os tapumes são 

sustentados por suportes próprios de madeira ou apoiados em blocos de concreto que 

garantam a sua estabilidade. 

7.5.1.2. Em vias de trânsito rápido não deve ser utilizado o suporte do tipo basculante 

para o tapume, uma vez que a velocidade dos veículos e as condições do clima 

comprometem sua estabilidade.2 

 

 

Figura 6 - Tapumes medidas em centímetros 
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Figura 7 - Tapumes medidos em centímetros 

 

 

Figura 8 - Suporte Bloco Concreto para Tapume 
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7.5.2. Cone: 

7.5.2.1. Utilizado para sinalização, delimitação, orientação, bloqueio do transito e 

canalização do fluxo em situações de emergência, em serviços de curta duração e em 

serviços móveis. 

7.5.2.2. Confeccionado em material plástico ou emborrachado com altura mínima de 75 

cm, deve atender o disposto na ABNT NBR 15.071. 

7.5.2.3. Quando utilizado paralelamente ao fluxo, o espaçamento pode variar de 5 a 10 

metros. Quando utilizado perpendicularmente o espaçamento pode variar de 1 a 2 metros. 

 

 

Figura 9 – Cone cor alaranjado 

 

7.5.3. Barreira móvel e dobrável (Cavalete) 

7.5.3.1 O uso do cavalete deve se restringir a obras de curta duração. Deve ser pintado 

com tarjas laranja e branco com inclinação de 45° em relação ao eixo vertical. 

7.5.3.2. Quando a obra durar mais de um dia ou se realizar à noite, deve ser 

acompanhado de dispositivo luminoso. 
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Figura 10 -- Barreira Móvel Dobrável 

  

 

Figura 11- Barreira Móvel Fixa 
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7.5.4.  Bandeira 

Bandeira de sinalização de obras 40 x 30cm, na cor vermelha com bastão de madeira 

com 60cm para que o usuário possa gesticular dando assim, maior visibilidade ao alerta 

pretendido é utilizada principalmente para identificação de início de obras ao longo de vias 

rápidas como estradas e rodovias utilizado durante trabalhos diurnos. 

                                                       

Figura 12 – Bandeira 

7.5.5.  Boneco: 

Dupla face, confeccionado em madeira, pintado com as cores da farda da contratada e com 

colete ou faixa refletiva. Utilizado para substituir o profissional que estaria com a bandeira ou 

o bastão luminoso. 

 

Figura 13 – Boneco de madeira 

 

7.5.6.  Placa Tipo Pare/Siga: 
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Confeccionada com dois lados opostos em formato octogonal de chapa metálica ou em 

acrílico com seu quadrado externo de 30 X 30 cm. Lado A (SIGA) com bordas e símbolos 

em verdes e fundo branco, lado B (PARE) com bordas e símbolos em vermelho e fundo 

branco em ambas as cores e lados em material refletivo e empunhadura cilíndrica de 10 

cm. 

 

Figura 14 – Placa pare/siga 

 

7.5.7.  Marcador de Alinhamento: 

Confeccionada em chapa metálica de 25 x 25 cm, fundo em laranja amarelado e símbolo em 

preto, com ambas as cores em material refletivo. 

 

Figura 15 - Marcador de alinhamento 

 

7.6. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO 

7.6.1. Estes dispositivos deverão ser utilizados em todas as obras ou serviços executados 

à noite para garantir a visibilidade da sinalização de obras em via iluminada ou não. 

7.6.2. Deve haver sempre uma iluminação alternativa em caso de pane no sistema 

principal, tais como lanternas de combustão ou sinalizadores autônomos. 
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7.6.3. As chaves de tomadas de força devem estar em caixas apropriadas protegidas 

contra as condições adversas do clima e em local de difícil acesso ao público em geral. 

7.6.4. A fiação deve ter resistência mecânica, física e elétrica adequada e ser 

emborrachada (tipo cabo). 

7.6.5. Não serão permitidas emendas nos cabos de alimentação primária, as conexões 

nos demais cabos devem ser feita através de conectores e devem estar perfeitamente 

isoladas. 

7.6.6. Não será permitido o uso da rede elétrica pública ou particular sem a prévia 

autorização da concessionária ou proprietário e sem os devidos dispositivos de 

segurança. 

7.6.7. Nos trechos onde não houver energia elétrica disponível ou onde seu uso não for 

autorizado devem ser instalados grupos moto geradores ou baterias alimentadoras dos 

circuitos.  

7.6.8. Luz Intermitente 

7.6.8.1. É utilizada para chamar a atenção dos motoristas no período noturno em vias 

rápidas. As lâmpadas devem emitir luz amarela e pisca com frequência de 50 a 60 vezes 

por minuto em intervalos iguais de tempo. Devem funcionar initerruptamente. 

 

Figura 16 - Dispositivo de luz intermitente 

7.6.9.  Luz fixa 

Dispositivos utilizados para complementar a sinalização no canteiro de obras. São 

constituídos de lâmpadas elétricas protegidas por cúpulas translúcidas na cor vermelha, 

laranja ou amarela, instalados sobre tapumes, pontaletes, barreiras, cones ou cavaletes. 
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Devem ser dispostas formando uma sequência que delimite a trajetória a ser seguida pelos 

veículos ou pedestres, devem ter espaçamento máximo de 6 metros.  

 

Figura 17 - Dispositivo de luz fixa 

7.6.10.  Painel de PVC refletivo com led 

Painel de PVC refletivo com led. Tiras refletivas em forma de seta, e LED de alta 

visibilidade (mais de 200m). Flash cíclico uma seta por vez. Possui ímã na parte traseira 

do produto. Tamanho 85cm x 46cm, utiliza 3 pilhas tipo AA.  

 

 

Figura 18 – Painel refletivo com led 

7.6.11.  Bastão luminoso 

Confeccionado em material plástico; a parte luminosa deve ter comprimento 

mínimo de 25 cm. Utilizado para sinalização noturna em substituição da bandeira, 

que tem sua visualização comprometida à noite. 

 

 

Figura 19 – Bastão luminoso 
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7.7. PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA DA OBRA 

7.7.1. As placas de sinalização e advertência da obra têm a finalidade de orientar os 

condutores de veículo e os pedestres sobre a distância e o local onde está sendo 

realizada a obra com a intenção de evitar possíveis acidentes. 

7.7.2. Todas as placas devem ser retro refletivas, luminosas ou iluminadas de forma a 

garantir sua visualização na via independente do período (noturno ou diurno) de sua 

utilização. 

7.7.3. As placas podem ser confeccionadas em aço, alumínio, em plástico reforçado e 

madeira imunizada. Os sinais poderão ser confeccionados em tintas (esmalte sintético 

fosco ou semi-fosco ou pintura eletrostática. As películas utilizadas poderão ser retro 

refletivas de esferas inclusas ou encapsuladas ou de lentes prismáticas. 

7.7.4. Não será permitida a utilização de tinta brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo 

“esferas expostas”. 

O verso da placa deve ser na cor preta fosca ou semi fosco. 

7.8. SUPORTE DAS PLACAS: 

7.8.1. Deve ser seguido o disposto no item 4.10 do Volume II do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito. 

7.8.2. Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas 

próprias das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta posição 

7.8.3. Os suportes devem ser fixados de forma a impedir que as placas sejam giradas ou 

deslocadas. 

7.8.4. Os suportes devem possuir cores neutras que não interfiram na interpretação do 

significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e 

pedestres. 
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7.9. POSICIONAMENTO DAS PLACAS 

7.9.1. As Placas devem ser colocadas à distância conforme descrita na mesma e em 

todos os trechos onde exista qualquer atividade de obra da CIGÁS. 

7.9.2. As Placas devem ser colocadas nos dois extremos da obra independentemente do 

fluxo do trânsito. 

7.9.3. Deve ser seguido o disposto no item 4.12 a 4.13.2 do Volume II do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito.  

7.9.4. De forma a garantir a leitura e assimilação das informações, não devem ser 

utilizados mais de dois sinais por suporte. 

7.9.5. As placas instaladas em calçadas devem manter as distâncias previstas na figura 

abaixo. A indicação da distância informada nas placas de sinalização deverá ser indicada 

de acordo com a necessidade do trecho onde estão sendo realizadas as obras. De acordo 

com as características do local, a distância mínima recomendada, entre o início do trecho 

de advertência e o próximo é de: 

a) 750 metros, para obras executadas em vias de trânsito rápido; 

b) 300 metros para obras executadas em vias arteriais; 

c) 200 metros para obras executadas em vias coletoras; 

d) 100 metros para obras executadas em vias locais. 
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Figura 20 - Posicionamento da Placa na Calçada 

Nota: Qualquer tipo de atividade a ser desenvolvida em vias públicas, mesmo que seja em 

curto prazo, deverá conter as sinalizações necessárias para indicar a realização das obras. 

 

7.10. SEGURANÇA PARA PEDESTRES 

7.10.1. Quando as intervenções na via interferir na passagem livre dos pedestres, deve-se 

providenciar sinalização específica para protegê-los e orientá-los. 

7.10.2. As passagens provisórias devem ter separação física entre pedestres e veículos, 

bem como pedestres e obras. Esta sinalização pode ser feita com tapumes ou outro 

dispositivo de sinalização auxiliar. 

7.10.3. A circulação de pedestres deve ser limpa e livre de obstáculos (buracos, entulho, 

etc). As passagens devem ter no mínimo 0,90m de largura, garantindo trânsito de carrinhos 

de bebê e cadeiras de roda, devendo ter no mínimo 1,20m de largura em obstruções de 

comprimento superior a 30 metros ou em áreas de grande volume de pedestres. 

7.10.4. Quando não for possível providenciar passagem adequada, os pedestres devem ser 

orientados a utilizar outro caminho por sinalização e equipamentos apropriados. 

7.11. PADRÕES DE CORES DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO 

7.11.1. Os padrões das cores das placas devem ser os abaixo indicados: 
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Alaranjado-segurança               Notação Munsell 2.5 YR6/14 

Preto                      Notação Munsell N 1 

Branco            Notação Munsell N 9.5 

Amarelo Segurança           Notação Munsell 5 Y 8/12 

Vermelho Segurança           Notação Munsell 5 R 4/14 

7.12. PADRÕES DE FONTES DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO 

7.12.1. O padrão alfanumérico deve seguir o disposto no item 4.7 do Volume II do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito.  

7.12.2. Nas áreas urbanas devem ser utilizadas fontes de alfabetos e números dos tipos 

Helvética Médium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou 

similar. 

7.12.3. Em áreas rurais devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números do tipo 

Standard Alphabets for Higway Signs and Pavement Markings, series “D” ou “E (M) ”. 

7.13. PADRÕES DE FONTE DA LOGOMARCA CIGÁS 

A fonte utilizada na logomarca CIGÁS deve ser do padrão GISHA, estilo normal ou negrito 

conforme figuras. 

 

7.14. PADRÕES DE CORES DA LOGOMARCA CIGÁS 

Os padrões das cores da logomarca devem ser iguais aos indicados abaixo: 
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7.15. PROPORÇÃO E DIMENSÕES 

As proporções e dimensões da logomarca CIGÁS devem atender o abaixo indicado: 
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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: 
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 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. 

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; 

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

 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 
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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: 

 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 
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9. REGISTROS 

Não aplicável. 

10. ANEXOS 

Anexo 1 - Obra na calçada com circulação de pedestre 

Anexo 2 - Obras próximo a via com circulação de pedestre 

Anexo 3 - Obra na calçada, circulação de pedestre na via com sentido único 

Anexo 4 - Obra na calçada e na pista 

Anexo 5 - Obra na calçada 

Anexo 6 - Obra na pista, bloqueio de faixa em várias quadras 

Anexo 7 - Obra na pista, bloqueio de faixa, pista simples com sentido único 

Anexo 8 - Obra na pista, bloqueio das faixas centrais, pista simples, sentido duplo 

Anexo 9 - Obra no canteiro central 

Anexo 10 - Serviço na pista, bloqueio de uma faixa 

Anexo 11 - Serviço na pista, bloqueio de uma faixa, pista dupla 

Anexo 12 - Sinalização de Advertência mais Utilizada em Obras. 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.21 
REV.  

03 
TÍTULO:  

 

IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

FOLHA: 

31 de 43 
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”. 

Anexo 1 - Obra na calçada com circulação de pedestre. 
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Anexo 2 - Obras próximo a via com circulação de pedestre. 
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Anexo 3 - Obra na calçada, circulação de pedestre na via com sentido único. 
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Anexo 4 - Obra na calçada e na pista. 
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Anexo 5 - Obra na calçada 
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Anexo 6 - Obra na pista, bloqueio de faixa em várias quadras. 
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Anexo 7 - Obra na pista, bloqueio de faixa, pista simples com sentido único. 
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Anexo 8 - Obra na pista, bloqueio das faixas centrais, pista simples, sentido duplo. 
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Anexo 9 - Obra no canteiro central. 
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Anexo 10 - Serviço na pista, bloqueio de uma faixa. 
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Anexo 11 - Serviço na pista, bloqueio de uma faixa, pista dupla. 
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Anexo 12 - Sinalização de Advertência mais Utilizada em Obras. 
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