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Emissão original 

Substituído no item 1 o termo “a serem” por “que deverão ser”; retirado o “e” e 
inserido “em campo, laboratório e gabinete”, item 2: acrescentado as 
referências: ITCIG.ENG.05 / 23 / 33 e o PROCIG ENG 01, item 4: incluída a 
definição de Tie-in (4.18) e o antigo passou a 4.19; item 6.1.4.1; 6.1.4.5; 6.1.2 
(itens 02 / 03 e 04) reformulado acrescentado informações, itens 08 e 09 
inseridos os formulários Registro de Sondagem e Relatório Fotográfico de 
Acompanhamento Arqueológico. 

Modificado os itens descritos em itálico: Substituído o termo GEENG por 

GETEC; ENG por GET, modificado o item 7 Requisitos de SMS 
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1. OBJETIVO 

Definir as diretrizes que deverão ser utilizadas nas atividades arqueológicas desenvolvidas 

em campo, laboratório e gabinete, de acordo com o Projeto Técnico-Científico, levando-se 

em conta os requisitos legais e a manutenção das informações precisas sobre os impactos 

ambientais ocorridos. 

 

 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 Lei nº 3.924, de 26/07/1961; 

2.2 Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986;  

2.3 Constituição Federal de 1988 (artigo 225, parágrafo IV); 

2.4 Portaria SPHAN/MinC nº 07, de 01/12/1988; 

2.5 Portaria nº 230/2002 – IPHAN/MinC; 

2.6 Licença de Instalação – LI nº 147/07/02 – Instituto de Proteção Ambiental do Estado do -  

Amazonas – IPAAM; 

2.7 Portaria nº 7, de 28 de Setembro de 2009. MinC / IPHAN / Departamento do Patrimônio 

Material e Fiscalização / Centro Nacional de Arqueologia / Coordenação de Pesquisa e 

Licenciamento Arqueológico; 

2.8 Memorando Circular nº 14/2012. CNA/DEPAM (Centro Nacional de Arqueologia / 

Departamento de Patrimônio Material) – IPHAN, 2012; 

2.9 NBR ISO 9001; 

2.10 NBR ISO 14001; 

2.11 ITCIG.GET.05 – Abertura de Vala; 

2.12 ITCIG.GET.23 – Abertura de Pista; 

2.13 ITCIG.GET.05 – Reaterro de Valas e de tie-ins; 

2.14 PROCIG GET 01 – Gestão de empreendimentos para atendimento de novos clientes; 

2.15 NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Solídos e Efluentes – GRS; 

2.16 NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR; 

2.17 NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência; 

2.18 NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de Acidentes, Incidentes e Desvios; 

2.19 NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos; 
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2.20 PROCIG.SMS.14 - Permissão de Trabalho (PT); 

2.21 PROCIG.SUP.02_Avaliação de Fornecedores. 

 

3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento será aplicado às obras da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS. 

 

4. DEFINIÇÕES 

 

4.1 ADA – Área Diretamente Afetada. 

 

4.2 AID – Área de Influência Direta. 

 

4.3 CNSA – Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. 

 

4.4 CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 

4.5 Cultura Material – evidências físicas de atividade humana, tais como: os artefatos e 

seus restos de fabricação, estruturas habitacionais, enterramentos, manifestações artísticas, 

utensílios domésticos, dentre outros. 

 

4.6 Escavação de vala – abertura da vala com maquinário para a deposição dos dutos. 

 

4.7 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

4.8 ISO - é a sigla de International Organization for Standardization, ou Organização 

Internacional para Padronização, em português. A ISO é uma entidade de padronização 

e normatização, e foi criada em Genebra, na Suiça, em 1947. 

 

4.9 Monitoramento – Observação sistemática da limpeza de pista e abertura de vala para a 

implantação da tubulação e acompanhamento das obras de engenharia. 
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4.10 Limpeza de pista – limpeza da área (quando em zona urbana) – retirada da camada 

asfáltica / quando em zona rural – limpeza e retirada da vegetação), onde será escavada a 

vala ou para a colocação da tubulação e/ou para a entrada da haste de preparação do furo 

direcional. 

4.11 Ocorrência Arqueológica – Quando os vestígios arqueológicos se resumem a um, 

dois, três objetos ou alguns fragmentos isolados. 

 

4.12 Patrimônio Arqueológico – é todo o tipo de material deixado pelos nossos 

antepassados como testemunho da sua presença em determinado local; não 

propositadamente, mas que hoje serve de subsídio para podermos conhecer os seus atos, 

práticas, atitudes e comportamentos através da cultura material deixado por eles, sejam pré-

históricos ou históricos. 

 

4.13 Poços-teste – Abertura de buracos no solo com cavadores articulados para a 

verificação de presença ou não de material arqueológico em sub-superfície. 

 

4.14 Prospecção – É a procura sistemática por materiais arqueológicos, seja através de 

caminhamentos sistemáticos ou através de aberturas no solo.  

 

4.15 Resgate – Retirada e intervenção em todos os sítios e/ou ocorrências (áreas de refugo, 

assentamentos, locais de passagem), identificados em níveis diferenciados, conforme 

estado de conservação, potencial informativo e raridade das evidências. 

 

4.16 Sítio Arqueológico – Local onde se encontra uma maior quantidade de material 

arqueológico, podendo ser caracterizado como uma área de refugo, assentamento ou locais 

de passagem. 

 

4.17 Sondagem – denominamos toda a abertura realizada no solo realizada com uma 

sistemática de controle horizontal (0,10m) e vertical (até onde atingir), sendo todo o seu 
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material (sedimento), peneirado e revisto para que nenhuma informação seja perdida. 

Variando de 0,50mX0,50m até de 1,00mX1,00m. 

4.18 TIE-IN – CONECTAR DENTRO DE – espaço aberto mais amplo que a vala normal 

utilizado para a interligação de dois tubos através de solda. 

 

4.19 Vestígios – Todo e qualquer elemento modificado pela ação do homem, que 

caracterize, ou seja, indicador da presença humana na área; independente do período 

cronológico a que se relaciona e, também a possíveis critérios subjetivos de valoração. 

 

 

5 RESPONSABILIDADES 

5.1 Arqueólogo Coordenador/GETEC 

Redigir o Projeto Técnico-Científico; 

Elaborar o Plano de Prospecção e Acompanhamento Arqueológico (PPAA); 

Programa de Resgate Arqueológico (PRA); 

Elaborar o Programa de Educação Patrimonial;  

Fechar relatórios preliminares; 

Fechar relatório final; 

Manter contato com os órgãos fiscalizadores; 

Coordenar e Supervisionar as atividades de campo. 

Modificar a metodologia utilizada; 

Coordenar e/ou Supervisionar os trabalhos de campo; 

Definir todas as atividades principais e as secundárias. 

5.2 Técnico em Arqueologia/ GETEC e CONTRATADA 

Realizar atividades de campo de acordo com a metodologia presente no Projeto Técnico-

Científico; 

Manter contato diário com o Coordenador para informar de todas as ocorrências de campo; 

Passar as informações (documentação) referentes ao trabalho de campo. 

Direcionar as atividades a serem desenvolvidas em campo pelo Auxiliar de campo. 

5.3 Auxiliar de Campo/ GETEC e CONTRATADA 
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Atender e realizar todas as instruções fornecidas pelo Arqueólogo Coordenador de Campo 

e/ou pelo Técnico em Arqueologia. 

 

5.4 Contratada 

 Fornecer a mão-de-obra e logística necessária para as atividades relativas à Arqueologia. 

 

6 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

6.1 Elaboração do Programa de Prospecção e Monitoramento Arqueológico – Na 

perspectiva científica, o Programa tem como premissa a localização, a identificação e a 

caracterização das diversas culturas (populações, povos), que ocupou/ocuparam a área, 

buscando, em especial, suas dimensões espaciais e cronológicas, assim como a sua 

inserção nos contextos arqueológicos e históricos de caráter macrorregional. 

 

6.1.1 O Programa considera como vestígio arqueológico todo e qualquer elemento que 

caracterize e/ou indique a presença humana na área, independente do período cronológico a 

que se relaciona, e também não utiliza critérios de valoração do artefato como algo 

adaptável ao capitalismo atual. 

 

6.1.2 O Programa Arqueológico na fase levantamento, prospecção e acompanhamento 

abrange a sequência de atividades abaixo: 

01 

Conhecimento 

da área de 

implantação 

dos ramais. 

- Levantamento de fontes bibliográficas sobre pesquisas na área; 

- Levantamento de informações através de entrevistas com os 

moradores mais antigos; 

- Caminhamento intensivo na área diretamente impactada; 

- Marcação do trecho percorrido através do estaqueamento 

topográfico e o uso do GPS para obter as coordenadas 

geográficas. 

02 

Limpeza e/ou 

abertura de 

pista e retirada 

- Acompanhar a retirada da vegetação em superfície (quando 

houver); 

- Identificar possível material – proveniente da ação humana 
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de camada 

asfáltica. 

 

pretérita – que por ventura venha a aparecer; 

- Documentação das atividades desenvolvidas através de 

fotografias e o diário de campo com todas ações realizadas 

naquele determinado dia e os possíveis registros de sítios e/ou 

ocorrências arqueológicas. 

03 

Intervenção em 

subsuperfície 

da área de 

implantação 

dos ramais 

- Intensificação de prospecções arqueológicas através da abertura 

de poços-teste, sondagens, sondagens de percussão e radio 

detecção. 

04 

Abertura de 

Vala e/ou TIE-

IN 

- Monitorar a abertura de vala tanto manual como com o uso de 

máquinas; 

-Identificar algum material que seja evidenciado no eixo da vala; 

- Documentar as atividades desenvolvidas através de fotografias e 

o diário de campo com todas as ações realizadas naquele 

determinado dia e os possíveis registros de sítios e/ou 

ocorrências arqueológicas. 

6.1.3 O Programa de Resgate Arqueológico abrange a sequência abaixo: 

01 

Salvamento 

e/ou resgate do 

material 

arqueológico 

- Uso de distintos métodos e técnicas de pesquisa, sempre que 

possível, balizados em função do potencial informativo e científico; 

- A metodologia predominante na zona urbana é a da utilização da 

vala como uma trincheira de escavação; 

- O local do TIE-IN é tido como uma área mais ampla de 

escavação, pois a dimensão é maior que a da vala, 

transformando-o numa pequena área de escavação; 

- No plano horizontal a numeração das estacas (20 em 20 

metros), é subdividida no plano de escavação de 1 em 1 metro, 

servindo para o controle de dispersão do material na área; 

- No plano vertical utiliza-se a profundidade normal em metros, 

contando como cota zero a camada de asfalto; e, para o controle 
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do material em profundidade, que serve para atribuir uma 

cronologia ao material arqueológico utilizamos camadas 

estratigráficas artificiais de 0,10 em 0,10 metros; 

- Preenchimento manual da ficha de campo para sítio 

arqueológico, conforme o modelo disponibilizado pelo IPHAN. 

02 

Atividades de 

Laboratório e 

Gabinete 

-  Sistematização da documentação produzida pela equipe de 

campo; 

- Organização dos materiais e informações coletados em campo, 

incluindo aí a curadoria das peças coletadas (cerâmica, lítico, 

louças etc.), compreendendo lavagem, numeração e inventário; 

-  Digitalização de todos os registros gráficos efetuados em 

campo; 

-  Organização do acervo fotográfico; 

- Digitalização das fichas de registro de sítios arqueológicos, 

seguindo o modelo definido pelo CNSA (Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos) do IPHAN; 

- Análise do material arqueológico coletado; 

- Redação e/ou elaboração do relatório final.  

 

6.1.4 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

6.1.4.1 Desenvolver procedimentos de prospecção arqueológica na Área Diretamente 

Afetada (ADA) anteriores às atividades da engenharia e monitorar a abertura de valas no 

momento da execução das obras e coordenar/supervisionar as sondagens realizadas para a 

localização de interferências e possível evidenciação de vestígios arqueológicos. 

 

6.1.4.2 Formular um plano de ação para as atividades que irão compor o PRA (Plano de 

Resgate Arqueológico.  
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6.1.4.3 Realizar um mapeamento e identificação dos vestígios identificados, com registro 

das diferenças nas camadas estratigráficas por meio de fotografias e de desenho técnico 

referenciado. 

 

6.1.4.4 Caracterizar as potencialidades arqueológicas na área dos ramais termelétricos de 

Manaus/AM, através da localização de sítios que porventura não tenham sido identificados 

durante a Avaliação Arqueológica Preliminar da Área Diretamente Afetada pela Implantação 

dos Ramais Termelétricos de Distribuição de Gás Natural em Manaus / AM (2007), para a 

partir daí contribuir para a produção do conhecimento sobre os processos históricos e/ou 

pré-históricos ocorridos na área. 

6.1.4.5 Acompanhar os trabalhos de supressão da vegetação, limpeza de faixa (quando 

tratar-se de implantação do gasoduto na zona rural), e abertura de vala com a observação 

constante e atenta para averiguar se há presença de vestígios arqueológicos em superfície 

e/ou subsuperfície em toda a extensão da obra. Quando a obra estiver acontecendo na zona 

urbana acompanhar toda a intervenção que estiver sendo executada em subsuperfície, 

iniciando com a retirada da camada asfáltica até a escavação propriamente dita, seja ela 

manual ou mecanizada. 

 

6.1.4.6 Estabelecer padrões que possam minimizar situações que por acaso venham a 

necessitar de ações preventivas e/ou corretivas, dando resposta imediata a acontecimentos 

na área de trabalho. 

6.1.4.7 Trabalhar sempre de maneira que possa facilitar o cumprimento das normas ISO, em 

que o planejamento, controle, monitoramento, ação corretiva, auditoria e análise crítica para 

assegurar que tanto a política, qualidade e ambiental, seja cumprida, para que todo o 

sistema de gestão permaneça apropriado. 

6.1.4.8 Implementar os planos de prospecção e monitoramento arqueológico através do 

acompanhamento em toda a área onde haverá a expansão e a implantação dos Ramais 

Termelétricos de Distribuição de Gás Natural em Manaus. 
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6.1.4.9 Acrescentar estudos complementares voltados ao patrimônio histórico e cultural na 

Área de Influência Direta (AID) do empreendimento 

 

6.1.4.10 Produzir conhecimento científico sobre a ocupação humana da área, contribuindo 

para a ampliação do conhecimento da cultura nacional, sobretudo a história e a pré-história. 

 

6.1.4.11 Divulgar os trabalhos arqueológicos desenvolvidos na área em estudo através da 

implementação dos trabalhos de educação patrimonial na área de influência direta e indireta 

do empreendimento. 

7. REQUISITOS DE SMS 

7.1 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. 

7.1.1 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; 

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

7.2 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;  

7.3 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. 

7.4 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 
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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. 

 

7.5 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.  

 

7.6 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; 
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7.7 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. 

 

 

8. REGISTROS 

8.1 Controle de Abertura de Sondagem e Tie-in; 

8.2 Ficha de Sondagem;  

8.3 Registro de Sondagem; 

8.4 Relatório Fotográfico de Acompanhamento Arqueológico; 

8.5 Etiqueta de Material; 

8.6 CNSA / IPHAN. 

 

9. ANEXOS 
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9.2 Anexo B: Registro de Sondagem 

9.3 Anexo C: Relatório Fotográfico de Acompanhamento Arqueológico 

9.4 Anexo D: Controle de Abertura de Sondagem / Tie-in 

9.5 Anexo E: Etiqueta de Material 

9.6 Anexo F: CNSA / IPHAN 
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Anexo A: Ficha de Sondagem 

  
FR.PROCIG.ENG.02.01 
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Anexo B: Registro de Sondagem 
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Anexo C: Relatório Fotográfico de Acompanhamento Arqueológico 
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Anexo D: Controle de Abertura de Sondagem / Tie-in  
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Anexo E - Etiqueta de Material 
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Anexo F: CNSA / IPHAN 

 



 

 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.GET.02 
REV.  

02 
TÍTULO:  

 

ATIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 

FOLHA: 

21 de 23 
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”. 

 
 

 



 

 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.GET.02 
REV.  

02 
TÍTULO:  

 

ATIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 

FOLHA: 

22 de 23 
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”. 

 
 

 



 

 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.GET.02 
REV.  

02 
TÍTULO:  

 

ATIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 

FOLHA: 

23 de 23 
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”. 

 
 

 


