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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos necessários 

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

pela CIGÁS na execução de restauração de pista após o processo de construção e na 

manutenção do gasoduto para a distribuição de gás natural. 

 2.  REFERÊNCIAS 

 2.1 ABNT NBR 12712 - Projeto de Sistemas e Distribuição de Gás Combustível; 

2.2 ABNT NBR 15280 - Dutos Terrestres (construção e montagem); 

2.3 ASME B 31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems; 

2.4 ITCIG ENG 05 - ABERTURA DE VALA - Rev2; 

2.5 ITCIG.ENG.23 - ABERTURA DE PISTA - Rev02; 

2.6 ITCIG ENG.36 TÉCNICAS DE SONDAGEM; 

 2.7PROCIG ENG 02 - Atividades Arqueológicas. 

3. ABRANGÊNCIA  

Está instrução será aplicada em campo, na execução de restauração de pista após a 

conclusão dos trabalhos executados (abertura de vala, abertura de tie-in, sondagens, 

manutenção e etc.), que servirão de suporte à distribuição de gás natural. 

4. DEFINIÇÕES 

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

construtora. 

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

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

4.3 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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4.4 Diretriz – Linha básica do caminhamento do gasoduto. Na maioria dos gasodutos, 

fora das áreas urbanas, coincide com a linha de centro da faixa de domínio. 

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

trabalhos de construção do gasoduto. 

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

do gasoduto. 

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

instalações subterrâneas existentes. 

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

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

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1 Operador de retroescavadeira 

5.2 Supervisor de Obras 

5.3 Inspetor de dutos 

5.4 Técnico de segurança 

5.5 Encarregado civil 

5.6 Ajudantes 

5.7 Fiscal de Obra 

5.8 Arqueólogo  

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1 EPI’S 

6.2 Barraca de vivência 

6.3 Retro Escavadeira 

6.4 Caminhão caçamba 

6.5 Caminhão pipa 
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6.6 Compactador de solo 

6.7 Ferramentas manuais 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1.1 Os serviços de proteção e restauração da faixa de domínio devem ser definidos em 

função dos seguintes princípios básicos: 

a) Garantia de segurança para a pista e consequentemente para o duto; 

b) Garantia da segurança e da restauração das condições originais das propriedades de 

terceiros e bens públicos decorrentes de possíveis consequências negativas, diretas ou 

indiretas, causadas pela implantação do duto; 

c) Minimização dos impactos causados ao meio ambiente, restituindo-se, na medida do 

possível, as condições originais das áreas envolvidas, bem como realizar os serviços de 

drenagem superficial e proteção vegetal das áreas envolvidas, incluindo acessos e áreas 

de bota fora; 

d) Montar um book fotográfico de toda a área que será trabalhada com fotos das várias 

etapas, tais como: antes, durante e depois dos serviços que gerou a restauração de pista. 

E, depois de restaurada, para poder a partir daí conflitar com a situação anterior, 

preferencialmente que esteja para melhor, pois se a mesma estiver em situação diferente, 

para pior, do que antes da atividade, a restauração/recomposição deverá ser refeita até 

atingir o nível desejado. 

7.1.2 No caso de faixas com dutos existentes, antes do início dos serviços de restauração 

deve ser recuperada a sinalização provisória, conforme os seguintes critérios: 

a) Consulta aos desenhos “conforme construído” e ao cadastro das concessionárias de 

serviços públicos; 

b) Localização dos dutos existentes com o emprego de detector de tubos elétrico-

magnético; 

c) A CIGÁS reserva o direito de solicitar à construtora a sondagem adicional com o 

emprego do detector de tubos tipo georadar, em caso de haver necessidade de se obter, 
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de forma contínua, a cota de enterramento dos dutos existentes, onde os custos 

referentes a esse serviço será de responsabilidade da construtora; 

d) Colocação de sinalização provisória, com a indicação da cobertura sobre os dutos 

existentes, com espaçamento máximo de 20m, nas curvas essa distância deve ser 

reduzida para 2m; 

e) Sinalização e proteção adequada dos “vents”, pontos de testes e peças especiais 

existentes, leitos de anodos e cabos do sistema de proteção catódica; 

f) Identificação e sinalização dos trechos onde for detectada baixa cobertura dos dutos 

existentes, de forma a alertar os operadores de equipamentos sobre a impossibilidade de 

trânsito nestes locais. 

7.1.3 Os serviços constam basicamente, além da restauração definitiva das instalações 

danificadas, da execução de drenagem superficial e proteção vegetal das áreas 

envolvidas, incluindo acessos e áreas de bota-fora, que devem ser iniciadas o mais cedo 

possível, seguindo-se imediatamente à operação de cobertura, de maneira que os 

terrenos atravessados permaneçam sujeitos aos trabalhos de reconstrução o menor 

tempo possível. 

7.1.4 Os serviços de drenagem superficial devem ser realizados em função das 

características das áreas, atravessadas de modo a proporcionar proteção dos eventuais 

taludes formados com a abertura da pista, e proteção de terrenos de terceiros em função 

das eventuais alterações na drenagem natural das áreas ocasionada pela implantação 

dos dutos. 

7.1.5 De forma geral a drenagem superficial da pista deve evitar o escoamento de águas 

pluviais sobre a vala, e, sempre que possível, deve ser prevista sua descarga lateral, 

analisando-se cuidadosamente e tomando-se as providências necessárias para evitar o 

impacto negativo nas áreas atingidas. 

7.1.6 O projeto executivo de drenagem deve ser elaborado por profissional qualificado da 

contratada, atendendo as seguintes recomendações: 
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a) O sistema de drenagem de uma pista em encosta é normalmente do tipo espinha de 

peixe com calhas transversais, devidamente espaçadas, com caimento da vala para as 

extremidades da pista, onde se interligam com as canaletas longitudinais; 

b) As calhas transversais e canaletas longitudinais normalmente são conformadas no 

próprio terreno, com revestimento vegetal ou solo-cimento ou com utilização de canaletas 

de concreto; os tipos de calhas de drenagem e as respectivas dimensões e a quantidade 

devem ser definidas pelo projeto executivo; 

c) Devem ser previstas também canaletas no topo e pé dos taludes de corte e aterro; 

d) Quando necessário devem ser previstas caixas de passagem, que podem ser de solo-

cimento, alvenaria ou concreto, para conexão entre dois segmentos de canaleta ou para 

dissipação de energia cinética; 

e) Com o objetivo de estabilizar erosões causadas por cursos d’água que atravessam a 

pista, pode ser prevista a execução colocação de diques dentro da vala para assegurar 

que não corra a erosão para a pista e nem a jusante da faixa, de modo a garantir a 

estabilidade do solo; 

f) As travessias de reservatórios, rios, canais e outros cursos d'água devem ser 

completamente restaurados, imediatamente depois de concluídos os trabalhos; os 

serviços necessários para garantir a estabilidade das margens dos cursos d’água e 

reservatórios atravessados devem ser executados utilizando-se materiais adequados e 

revestimento vegetal nativo; 

g) As cercas atravessadas, que por ventura foram reconstituídas provisoriamente durante 

a fase de construção, devem ser restauradas de forma definitivas, de modo que 

apresentem condições e resistência iguais ou superiores as originais. 

h) As áreas de cruzamentos com vias de acesso devem ser convenientemente 

recompostas, de forma definitiva, logo após a execução dos serviços. 

7.1.7 A proteção vegetal da pista e encosta deve ser realizada em áreas expostas à 

erosão superficial ou em área onde por qualquer motivo seja necessário o 

restabelecimento da vegetação. 
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7.1.8 As áreas a serem protegidos, assim como os métodos de semeadura, preparo do 

terreno, análise e correção dos solos, controle de pragas e adubações, são objetos de 

projeto específico de proteção e restauração a serem elaborados pela executante. 

7.1.9 Sem qualquer restrição à utilização de soluções regionais, recomendam-se os 

seguintes tipos de proteção vegetal: 

a) Semeadura manual - utilizando-se 60% de Bermuda Grass (Cynodon Dactylon) ou 

Brachiária Umidícula e 40% de Jatrana ou Soja perene ou Calepogonio; 

b) Hidrossemeadura - utilizando-se 60% de Brachiária Umidícula ou Bermuda Grass 

(Cynodon Dactylon) e 40% de Calepogonio ou Jerina (Centrogema Pubescens) ou Soja 

perene (Glycine Javanica). 

7.1.10 Quando a pista atravessar terrenos cultivados, devem-se adotar cuidados 

especiais em sua restauração para assegurar que os terrenos possam ser utilizados, 

independentemente de qualquer outro serviço adicional por parte dos proprietários.  

7.1.11 Devem-se retirar todas as pedras, raízes, galhos e outros materiais depositados na 

faixa e eliminar todos os obstáculos e irregularidades do terreno resultantes dos serviços 

de construção, e ser reposta a cobertura de terra vegetal existente antes da abertura da 

pista. 

7.1.12 Exceto quando estabelecido de outra forma, devem ser eliminados ou removidos 

todos os acessos, pontes, pontilhões e outras instalações provisórias, utilizadas nos 

trabalhos de construção, restaurando-se as áreas afetadas. 

7.1.12 Deve ser realizada a limpeza completa da faixa e dos terrenos utilizados durante 

os serviços de construção, retirando-se equipamentos, ferramentas e sobras de outros 

materiais. A destinação dos materiais inservíveis deve seguir procedimentos específicos, 

em função da legislação ambiental vigente 

7.2 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

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

da CIGÁS. 
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7.2.2 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 os comentários e a avaliação da fiscalizadora. 

7.2.3 É responsabilidade da contratada buscar junto à prefeitura e às concessionárias, as 

informações de cadastros de utilidades existentes, e, conhecer as normas municipais que 

regem a utilização e sinalização de vias públicas para a implantação de tubulação de gás. 

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

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

interferência encontrada na execução dos serviços. 

7.2.5 Cabe à fiscalizadora e/ou gerenciadora aprovar e fiscalizar o cumprimento das 

normas e instruções. 

8.  REQUISITOS DE SMS 

8.1 Para prevenção de autuações/notificações por órgãos fiscalizadores, deverá ser 

atendido os requisitos descritos na NORCIG.SMS.11 DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO 

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

 Os deveres e responsabilidades, quanto a fiscalização do cumprimento dos requisitos 

legais, requisitos Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, pelos prestadores 

de serviços durante a execução de serviços contratados pela CIGÁS, visando evitar 

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

Incidentes, Acidentes, Doenças ocupacionais, Danos ao Meio ambiente, e ao 

Patrimônio. 

8.1.1 Com relação a execução de serviços prestados por empresas terceirizadas, atentar 

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

terceirizadas, informando a GQSMS através do e-mail gqsms@cigas-am.com.br, o 

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

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 Fotográficos 

9.2 FR.ITCIG.ENG.04.05_Relatório de Inspeção Técnica 

10. ANEXOS 

Não Aplicável 


