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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os serviços, especificar e 

relacionar os procedimentos, premissas, critérios, diretrizes, normas, padrões, e os 

requisitos mínimos a serem observados na execução de Projetos Executivos para 

implantação de Novas Redes de Distribuição de Gás Natural ou para Interligação de Novos 

Consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado do Amazonas. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO CIGÁS 

2.1.1. ITCIG.GET.04 - Controle de Qualidade da Obra; 

2.1.2. ITCIG.GET.05 - Abertura de Vala; 

2.1.3. ITCIG.GET.06 - Recebimento de Acessórios e Tubulações de Aço Carbono; 

2.1.4. ITCIG.GET.07 - Recebimento e Transporte de Acessórios e Tubulações de 

Polietileno - PE 80 E PE 100; 

2.1.5. ITCIG.GET.08 - Revestimento Externo de Concreto em Tubos; 

2.1.6. ITCIG.GET.09 - Curvamento de Tubos a Frio; 

2.1.7. ITCIG.GET.10 - Transporte, Distribuição e Manuseio de Tubos; 

2.1.8. ITCIG.GET.11 - Soldagem de Tubulação de Aço Carbono; 

2.1.9. ITCIG.GET.12 - Soldagem de Tubulação de Polietileno; 

2.1.10. ITCIG.GET.13 - Fabricação e Montagem de Tubulação de Aço Carbono; 

2.1.11. ITCIG.GET.14 - Abaixamento e Reaterro de Tubulação de Aço Carbono; 

2.1.12. ITCIG.GET.15 - Abaixamento e Cobertura de Tubulação de Polietileno; 

2.1.13. ITCIG.GET.18 - Limpeza, Calibração e Teste Hidrostático de Tubulações; 

2.1.14. ITCIG.GET.19 - Pintura de Tubulações e Estruturas de Aço Carbono; 

2.1.15. ITCIG.GET.20 - Secagem e Condicionamento de Tubulação; 

2.1.16. ITCIG.GET.25- Levantamento Topográfico;  
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2.1.17. ITCIG.GET.22-Identificação e Sinalização da Rede de Distribuição de Gás Natural;  

2.1.18. ITCIG.GET.23- Abertura de Pista;  

2.1.19. ITCIG.GET.24 - Método Não Destrutivo-Perfuração Direcionada;  

2.1.20. ITCIG.GET.26 - Elaboração e Apresentação de Data Book;  

2.1.21. ITCIG.GET.27 - Revestimento Externo em Tubos;  

2.1.22. ITCIG.GET.28- Placa de Concreto; 

2.1.23. ITCIG.GET.29 - Identificação de Equipamentos, Instrumentos e Acessórios de 

Tubulação;  

2.1.24. ITCIG.GET.30 - Especificações de Projeto; 

2.2. PROCEDIMENTOS CIGÁS 

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

(construção e montagem / manutenção); 

2.3. NORMAS NACIONAIS  

2.3.1. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

2.3.2. ISO - International Organization for Standardization; 

2.4. NORMAS INTERNACIONAIS  

2.4.1. AGA - American Gas Association; 

2.4.2. API - American Petroleum Institute; 

2.4.3. ASME - American Society of Mechanical Engineers; 

2.4.4. ISA - Instrument Society of America; 

3. ABRANGÊNCIA 

3.1. Construção em novos empreendimentos e apoio para mensurar acordos de novos 

empreendimentos. 
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3.2. Com base no projeto elaborado, pode-se orçar o quanto será gasto no 

empreendimento a ser feito. 

4. DEFINIÇÕES 

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

empreendimento. 

4.2. Condições de Referência do Gás Natural 

a) Poder calorífico de 9400 kcal/Nm3; 

b) Temperatura de 20oC; 

c) Pressão de 1 atm. 

4.3. Memorial Descritivo de Projeto – É o documento especifico que será fornecido pela 

CIGÁS com as informações básicas necessárias e suficientes para definir o escopo do 

serviço da projetista. 

4.4. Memorial Descritivo de Obra – É o documento especifico que será gerado pela 

projetista com as informações necessárias e suficientes para a contratação da Construção 

e Montagem. 

4.5. Projetista – Empresa projetista para elaboração do projeto. 

4.6. Projeto Executivo - o conjunto de informações e documentos necessários à 

aquisição dos materiais, equipamentos e a construção e montagem das instalações. 

4.7. Qualidade do Gás – Especifica para gás natural da região norte, conforme Resolução 

ANP No16, de 17/06/2008. 

4.8. Rede de Distribuição ou Gasoduto de Distribuição - Designação genérica de 

instalação constituída por tubos ligados entre si, destinada à distribuição do gás natural. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Supervisores 
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5.2. Gerente 

5.3. Desenhista Projetista 

5.4. Analista Mecânico 

5.5. Analista de Instrumentação 

5.6. Analista de Civil 

5.7. Analista de Elétrica 

5.8. Desenhista Cadista 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. Microcomputadores 

6.2. Software Específicos  

6.3. Mão de obra qualificada 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. Requisitos de segurança e meio ambiente 

A contratada deverá seguir os requisitos estabelecidos no procedimento de segurança, 

meio ambiente e saúde (PROCIG.SMS.04) e sinalização de obra (ITCIG.GET.21). 

7.2. Condições Gerais 

7.2.1. A Reunião de Partida (“kick-off meeting”), entre a projetista e a CIGÁS deverá ser 

realizada até 5 (cinco dias) após a assinatura do Contrato; 

7.2.2. Os Procedimentos para a qualidade no projeto deverão ser apresentados até 5 

(cinco) dias corridos após a reunião de inicial e poderão seguir os padrões adotados pela 

projetista, considerando as diretrizes da CIGÁS; 
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7.2.3. A maneira como se deve proceder o relacionamento entre CIGÁS e projetista está 

descrito abaixo. 

7.3. Premissas 

7.3.1. A CIGÁS convocará a projetista para a reunião de partida (“kick-off meeting”), 

ocasião em que serão) apresentados e discutidos os respectivos traçados preliminares, 

projetos básicos das interligações, vazão e demais informações técnicas pertinentes, a 

prioridade e os prazos de execução propostos. 

7.3.2. Após a reunião inicial a contratada terá 5 dias para emissão e apresentação para 

aprovação de cronograma físico e financeiro detalhado, salvo quando expresso diferente 

no memorial descritivo do projeto e do programa de qualidade. 

7.3.3. Os documentos citados acima serão usados para controle do avanço dos serviços 

a serem executados pela projetista. 

7.4. Representantes 

Os representantes da CIGÁS e da projetista serão apresentados na reunião de partida. 

A reunião de partida deve ser realizada, no mínimo, com a presença do responsável 

técnico da projetista. 

7.5. Comunicação entre as partes 

Toda troca de correspondência sobre assuntos de projeto deverá ser emitida em nome 

dos coordenadores do contrato da projetista ou da CIGÁS, designados na reunião de 

abertura dos serviços de projeto; 

7.6. Outras considerações 

7.6.1. Toda correspondência será enviada em original com duas cópias. Uma cópia será 

devolvida com a assinatura de recebimento servindo como recibo do destinatário. 

7.6.2. Toda correspondência técnica ou administrativa deverá fazer referência ao número 

do contrato e tratar de um único assunto, o qual deverá estar claramente mencionado no 

tópico “Referência”. 
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7.6.3. Entendimentos verbais poderão ser confirmados por escrito, através do 

representante autorizado, se julgado necessário. Esta confirmação ficará a cargo da parte 

interessada em manter o registro do assunto tratado. 

7.6.4. Todos os assuntos acertados em reuniões serão formalizados em “atas de 

reuniões”. 

7.6.5. A tramitação de documentos entre a projetista e a CIGÁS deverá ser conforme 

definido no Anexo A deste documento - Fluxograma de tramitação de documentos. Os 

endereços para correspondência serão definidos na reunião de partida. 

7.7. Fiscalização 

A fiscalização dos serviços de projeto de detalhamento poderá ser gerencial ou técnica 

e será executada por prepostos da CIGÁS. A fiscalização dos serviços poderá ser 

executada nos escritórios da CIGÁS ou da projetista, aos quais os prepostos da CIGÁS 

terão total acesso.  

7.8. Fiscalização Gerencial 

A CIGÁS designará o coordenador do contrato, o qual será o responsável pela 

fiscalização gerencial dos serviços de detalhamento de projeto, o que compreende, 

dentre outras, as seguintes atividades: 

7.9. Coordenação 

7.9.1. Coordenação geral das ações da CIGÁS junto à projetista; 

7.9.2. Expedição e recebimento de correspondências em nome da CIGÁS; 

7.9.3. Programação das atividades de fiscalização da CIGÁS junto à projetista. 

7.10. Planejamento e Controle de Qualidade 

7.10.1. Análise e aprovação do planejamento dos serviços da projetista; 

7.10.2. Análise e aprovação dos procedimentos para controle dos serviços/documentos; 

7.10.3. Análise e aprovação de eventuais reprogramações de serviços; 
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7.10.4. Análise e aprovação de eventuais Modificações de Serviços propostas pela 

projetista; 

7.10.5. Controle físico e financeiro do contrato. 

7.11. Desenvolvimento dos serviços 

7.11.1. Aprovação de currículos; 

7.11.2. Providencias quanto ao fornecimento de informações para o desenvolvimento dos 

serviços; 

7.11.3. Medição mensal dos serviços e expedição do boletim de medição. 

7.12. Fiscalização técnica 

7.12.1. A CIGÁS através do Controle de Qualidade e /ou Fiscalizadora, será o responsável 

pela fiscalização técnica dos serviços de detalhamento de projeto, compreendendo, dentre 

outras, as seguintes atividades: 

7.12.1.1. Análise e aprovação dos procedimentos de execução e de verificação e demais 

documentos relativos ao controle da qualidade de projeto; 

7.12.1.2. Identificação, avaliação e comunicação de eventuais deficiências nos processos 

de execução, capazes de comprometer os custos, prazos ou qualidade do projeto; 

7.12.1.3. Acompanhamento dos serviços técnicos executados pela projetista, fornecendo 

informações, comentando ou aprovando documentos técnicos.  

7.13. Tramitação de documentos 

7.13.1. Os documentos gerenciais serão encaminhados aos representantes designados na 

reunião de partida.  

7.13.2. A documentação técnica será distribuída conforme definido no Anexo A deste 

documento. 

7.13.2.1. Fluxogramas de Tramitação de Documentos. 
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7.13.3. Prazos 

7.13.3.1. Os comentários apresentados nos projetos pela CIGÁS deverão ser incorporados 

no prazo de 5 dias corridos a partir da data de seu recebimento pela projetista. 

7.13.3.2. A CIGÁS efetuará seus comentários e devolverá o(s) documento(s) a projetista 

no prazo de 5 dias após o recebimento do(s) documento(s); 

7.14. Configuração dos desenhos 

7.14.1. Para a forma digital dos desenhos devem ser adotados os critérios abaixo: 

7.14.1.1. Os desenhos deverão ser entregues em AutoCad 2012 ou em versão superior;  

7.14.2. Todos os desenhos Plantas e Perfil deverão ser em formato digital, abrangendo 

500 m de faixa, em escala 1:500, em formato A1 estendido (594 x 1320 mm); 

7.14.3. A unidade dos desenhos deverá ser metros, isto é, cada unidade no desenho 

corresponderá a 1,00 metro; 

7.14.4. O desenho deve ser confeccionado de forma que o comando “ZOOM EXTENDS” 

enquadre apenas o desenho no monitor, a gravação do arquivo deve ser feita sempre neste 

“ZOOM”. O desenho não deverá ser feito em Paper Space; 

7.14.5. Os arquivos entregues não deverão conter “LAYERS” congelados; 

7.14.6. Todos os blocos e “LAYERS” que não sejam necessários no desenho final deverão 

ser retirados; 

7.14.7. A espessura das linhas deverá ser dada em tela por meio de “polyline”, nunca por 

meio de configuração de plotagem (PCP); 

7.14.8. Deverá ser utilizado o sistema de coordenadas UTM, com malha de 50m. Utilizar 

cor n.º 8; 

7.14.9. Informar sempre o “DATUM” horizontal e vertical em cada desenho, e também 

escala gráfica; 

7.14.10. As linhas e textos do desenho devem ser em cor preta. O uso da cor em diversos 

elementos do desenho deve ser feito quando estas forem necessárias para o entendimento 

do documento, e em conformidade com a legenda; 
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7.14.11. Deverá ser utilizado o menor número possível de layers sendo básicos os 

seguintes (O nome dos “layers” deverá explicitar claramente o seu conteúdo 

7.15. Quantidade de documentos 

7.15.1. Fica definido e claro que é obrigação da projetista fornecer quantas cópias forem 

necessárias até a aprovação final do Projeto; 

7.15.2. O fornecimento para a CIGÁS do arquivo digital do documento a cada emissão 

deverá ser feito via CD. 

7.15.3. A elaboração do projeto executivo terá início imediatamente após a mobilização da 

equipe e equipamentos, limitado a 05 (cinco) dias após a aprovação dos procedimentos de 

qualidade e deverá seguir as informações constantes das presentes instruções, e 

complementada pelo pessoal técnico da CIGÁS. 

7.15.4. Cabe a projetista a total responsabilidade sobre o projeto, como também a 

elaboração dos desenhos detalhados, cálculos e demais documentos que constituem o 

projeto. É de exclusiva responsabilidade da projetista a total observância das prescrições 

deste documento, orientações da CIGÁS durante a elaboração do projeto, bem como de 

todas as disposições legais que possam afetar o projeto da rede de distribuição. 

7.15.5. A liberação ou aceitação do projeto, por parte da CIGÁS, em nada diminui a 

responsabilidade da projetista pelo projeto. No projeto devem ficar claramente definidos os 

limites físicos da rede de distribuição. 

7.15.6. É de responsabilidade da projetista o fornecimento de todos os materiais 

necessários à completa e perfeita execução dos serviços descritos nesta instrução e no 

memorial descritivo de projeto. 

7.15.7. Todos os documentos técnicos elaborados pela projetista, relacionados nesta 

instrução, deverão ser submetidos à CIGÁS para comentários. Após serem analisados pela 

CIGÁS, caso haja necessidade de revisões, estas deverão ser efetuadas pela projetista e 

submetidas novamente, atendendo aos comentários ou justificando o não atendimento aos 

mesmos, para aprovação final da CIGÁS. 
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7.15.8. Se necessário, a projetista deverá revisar e/ou adaptar os respectivos documentos, 

quantas vezes forem necessários, sem qualquer ônus adicional a CIGÁS. 

7.15.9. A projetista será responsável pela elaboração do projeto executivo da rede de 

distribuição e gás natural, de modo a ser possível a execução da obra, incluindo: memoriais 

descritivos, procedimentos, especificações técnicas, memórias de cálculo, requisições de 

materiais e equipamentos, desenhos, etc., de acordo com as normas citadas no item 5 

desta instrução, considerando os aspectos de segurança, qualidade, econômicos e 

ambientais. 

7.15.10. A projetista, quando solicitado no memorial descritivo do projeto ou em contrato, 

deverá providenciar, para o traçado definitivo da rede de distribuição de gás natural, todas 

as anuências necessárias junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, sempre que 

necessário, visando à permissão para a sua construção e montagem. 

7.15.11. A Lista de Documentos deve identificar toda a documentação técnica do projeto 

com numeração de acordo com a instrução de codificação de documentos da CIGÁS 

(ITCIG.GET.02).  

7.15.12. Devem ser consideradas, para efeito de projeto, todas as informações pertinentes 

constantes dos documentos do contrato fornecido à projetista. 

7.15.13. Deve ser verificada e informada à CIGÁS, pela projetista, a consistência e a 

coerência entre os diversos dados fornecidos. 

7.15.14. Caso a CIGÁS solicite dados complementares os mesmos devem ser fornecidos 

pela projetista. 

7.15.15. O escopo para execução de projetos, incluindo área de abrangência, quantitativos 

previstos será especificado e detalhado nos memoriais descritivos específicos de cada 

contratação. 

7.15.16. Elaboração do planejamento geral dos serviços, apresentação do cronograma 

detalhado, definindo os prazos de execução de todos os serviços. 

7.15.17. A projetista deverá disponibilizar todos os equipamentos e softwares necessários 

para a execução dos serviços, no mínimo: 
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7.16. Softwares (todos em sua última versão) 

7.16.1. Microsoft Office Word; 

7.16.2. Microsoft Office Excel; 

7.16.3. Microsoft Office Power Point; 

7.16.4. Microsoft Office Project; 

7.16.5. AutoCAD® Map 3D; 

7.16.6. Adobe Acrobat. 

7.16.7. Inspetubos, Gertubos ou Controltube (Exemplo de controles de tubulação); 

7.17. Equipamentos 

7.17.1. Computador (com configuração de hardware solicitada pelos fabricantes dos 

softwares descritos acima) e impressora/Plotter com capacidade de plotagem até o 

tamanho A0 (colorido); 

7.17.2. Deve ser prevista no projeto a instalação de todos os dispositivos necessários à 

construção, montagem, teste e pré-operação do duto, tais como: juntas de isolamento 

elétrico, abrigos ou proteções de instalações não enterradas, caixas de concreto das 

válvulas, bases de EMRP e ERP, drenagem pluvial, iluminação, projeto de fibra óptica, etc. 

7.17.3. Todos os materiais e equipamentos necessários para a emissão da documentação, 

tanto para a CIGÁS, quanto para terceiros (órgãos públicos, concessionárias de serviços 

públicos e entre outros) são de inteira responsabilidade da projetista. 

7.18. Execução e apresentação do projeto 

7.18.1. Projeto, Dimensionamento e Caminhamento da Rede 

7.18.2. A projetista deve executar todos os cálculos necessários ao detalhamento do 

projeto, tais como: suportação e ancoragem dos trechos aéreos, análise de flexibilidade do 

duto e de tensões em estruturas existentes que sofrerão influência do duto, verificação de 

raios de curvatura, etc. 

7.18.3. Devem ser determinados os raios mínimos para as espessuras do duto visando o 

emprego de curva natural quando o perfil for compatível, visando dispensar o emprego de 
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curvamento a frio e, especialmente, para o lançamento do duto em bacias sedimentares 

com solos moles, sujeitos a adensamento, visando prover o duto lançado com reserva de 

comprimento. Devem, adicionalmente, serem verificados os esforços nas locações de 

trechos aéreos suportados por trechos enterrados em solos moles. 

7.18.4. A projetista, quando solicitado pela CIGÁS deverá elaborar variações de cálculos 

para permitir que a CIGÁS possa fazer análises de sensibilidade das variações de 

dimensionamento, especificação de materiais, tecnologias dos equipamentos ou outras 

solicitadas pela CIGÁS. 

7.18.5. Para o dimensionamento e especificação do material a ser utilizado na rede de 

distribuição, a projetista deverá obedecer aos critérios mínimos recomendados pelas 

normas citadas no item 5 e/ou as recomendações da CIGÁS presentes memorial descritivo 

de projeto ou fornecidas durante o desenvolvimento do projeto. 

7.18.6. Para o dimensionamento das linhas tronco e linhas laterais deve ser considerada 

velocidade máxima de escoamento de 20 m/s; 

7.18.7. O Traçado e o cálculo de dimensionamento da rede deve ser concebido de forma 

a otimizar o atendimento aos clientes, visando a economicidade, eficiência, facilidade de 

manutenção, e também que permita fácil expansão da rede. 

7.18.8. A rede deverá ser concebida de modo que seja possível a passagem de “pig” de 

limpeza e instrumentado em todas as Linhas Tronco.  

7.18.9. A projetista deverá apresentar as memórias de cálculos para a especificação da 

tubulação de aço carbono, de acordo com as normas API 5L. Os cálculos deverão 

contemplar os seguintes itens: 

a) Diâmetro; 

b) Peso; 

c) Espessura; 

d) Revestimento; 

e) Fator de Segurança; 

f) Pressão de Projeto; 
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g) Pressão de teste hidrostático; 

h) Raio mínimo de curvatura natural; 

i) Cálculo do ângulo do bisel; 

j) Cálculos considerando fatores de cargas externas para definir tubo camisa, jaqueta de 

concreto em travessias, furo direcional e cruzamentos; 

l) Entre outros que se façam necessários. 

7.18.10. A projetista deverá apresentar os cálculos para a especificação da tubulação de 

PEAD, de acordo com a norma NBR 14462 e NBR 12712. Os cálculos deveram contemplar 

os seguintes itens: 

a) Diâmetro; 

b) Peso; 

c) Espessura; 

d) Fator de Segurança; 

e) Pressão de Projeto; 

f)  Pressão de teste hidrostático; 

g) Cálculo de Curvatura com o raio mínimo; 

h) Cálculos considerando fatores de cargas externas para definir tubo camisa, jaqueta 

de concreto em travessias, furo direcional e cruzamentos; 

i) Entre outros que se façam necessários. 

7.18.11. Deverá ser prevista a instalação de placas de concreto de proteção mecânica do 

duto, tela de segurança e fita de aviso conforme instruções CIGÁS ITCIG.GET.22 e 

ITCIG.GET.28. (A projetista deverá incluir as dimensões das placas em funções dos 

diâmetros das redes). 

7.18.12. Faz parte do escopo da projetista, a emissão dos desenhos de planta e perfil do 

traçado, em escala apropriada, com base em seu levantamento topográfico, planialtimétrico 

e cadastral. 
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7.18.13. A planta e perfil devem ter no mínimo os seguintes campos preenchidos conforme 

se segue: 

7.18.13.1. Devem ser indicados todos os documentos de referência tais como planta-chave, 

memoriais, especificações e outros; 

7.18.13.2. Devem ser fixadas todas as notas gerais pertinentes; 

7.18.14. A lista de material deve indicar, especificar e quantificar os materiais de tubulação, 

acessórios, revestimento, sinalização, proteção e outros, a serem aplicados. Os materiais 

a serem aplicados nos desenhos de detalhamento de interferências (cruzamentos, 

travessias e trechos especiais), devem ser discriminados na lista de material da planta e 

perfil correspondente. 

7.18.15. As convenções devem ser complementadas com as simbologias adicionais 

necessárias. 

7.18.16. A planta deve ser complementada com o eixo do duto, sua posição em relação as 

laterais de faixa, faixa de domínio de estradas, vias públicas e de outros dutos ou outras 

instalações de linha e outros complementos, inclusive os dispositivos e instalações do 

sistema de proteção catódica, telemetria, sistema de drenagem, obras especiais, obras de 

contenção, marcos topográficos e de sinalização de dutos. Também devem ser indicados: 

7.18.16.1. As coordenadas dos pontos de mudança de diâmetro e/ou espessura da 

tubulação, válvulas, pontos de teste, pontos notáveis e derivações; 

7.18.16.2. Os pontos de inflexão e suas coordenadas; 

7.18.16.3. Todas as benfeitorias com ocupação humana levantadas pela topografia; 

7.18.16.4. Divisas de propriedades e de municípios; 

7.18.16.5. Quilometragem das rodovias, no início da planta, no fim da planta e nos 

cruzamentos e travessias; 

7.18.16.6. Os detalhes notáveis devem ser interligados por linha tracejada com a planta. A 

identificação do detalhe pode ser fixada entre os espaços destinados à planta e ao perfil, 

com o número do desenho de detalhe correspondente; 
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7.18.16.7. Cada campo do rodapé da folha deve ser preenchido separando-se a extensão 

das indicações de cada linha por um traço vertical, na mesma escala horizontal 

(quilometragem progressiva) utilizada no perfil; 

7.18.16.8. O campo “classificação do solo” deve ser preenchido conforme o “relatório de 

Classificação de Solos”, quando não previamente indicado 

7.18.16.9. Indicar o material e o diâmetro nominal do duto, a espessura da tubulação e a 

extensão correspondente, inclusive para as “Obras Especiais” (cruzamento, travessias e 

trechos especiais) onde for requerida espessura majorada, conforme o projeto. A espessura 

deve ser majorada, em relação ao tipo de construção correspondente, visando atender aos 

requisitos de segurança e esforços adicionais de construção e montagem. Em tubos 

concretados, deve-se verificar a necessidade do aumento da espessura. 

7.18.16.10. Preencher o campo “classe de locação, tipo de construção”, utilizando-se a 

distribuição de classe de locação, distribuindo as espessuras e sua extensão. 

7.18.17. Indicar, para o revestimento anticorrosivo selecionado, o esquema simples ou 

esquema duplo e os comprimentos a serem aplicados. Os totais de revestimento esquema 

simples e esquema duplo, aplicados em cada folha, devem ser indicados na lista de 

material. O revestimento anticorrosivo esquema duplo deve ser aplicado nas seguintes 

condições: 

7.18.17.1. Tubos a serem revestidos com concreto; 

7.18.17.2. Tubos a serem aplicados em trechos sujeitos a correntes de interferência; 

7.18.17.3. Trechos sujeitos a agressão mecânica e onde não haja disponibilidade de solos 

finos para reaterro da vala, ou onde não seja prevista a aplicação de esteiras de madeira 

e/ou folhas de mastique betuminoso; 

7.18.17.4. Cruzamentos com estradas vicinais ou projetadas sem melhoramentos, onde 

não for prevista a aplicação de tubo camisa ou jaqueta de concreto; 

7.18.17.5. Segmentos de baixa resistividade; 

7.18.17.6. Cruzamentos com linhas de transmissão indicados pelo projeto; 

7.18.17.7. Áreas urbanas e industriais em Classe de Locação 4 (quatro). 
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7.18.18. No campo “proteção de tubulação” devem ser indicados: 

7.18.18.1. Jaqueta de concreto para proteção mecânica e/ou estabilidade a flutuação, sua 

espessura e comprimentos, os totais aplicados por folha devem ser indicados por finalidade 

e espessura de tubo na lista de material; 

7.18.18.2. Placa de concreto, folhas de mastique betuminoso (“rock-shield”), esteiras de 

madeira ou outros dispositivos de proteção mecânica com seus comprimentos. Os totais 

aplicados por folha devem ser discriminados como “Outros” na lista de material. 

7.18.18.3. No campo “sinalização e proteção do duto” devem ser indicados os dispositivos 

de sinalização e proteção a serem aplicados conforme o projeto. Devem ser indicados os 

totais na lista de material. 

7.18.18.4. O campo “observações e referências” deverá incluir, adicionalmente, as 

informações necessárias, para o caso do duto ser estabilizado à flutuação pela utilização 

do reaterro da vala ou outros meios, e demais dados sobre drenagem superficial da pista e 

dispositivos de proteção da vala. Os totais aplicados devem ser indicados e quantificados 

na lista de material. 

7.18.18.5. Os desenhos de planta e perfil do projeto de detalhamento de interferências 

devem ser preparados após o desenho de referência da planta e perfil da diretriz, 

contemplando, além das informações do relatório dos cruzamentos e travessia, todos os 

dados complementares necessários ao projeto tais como estudos geotécnicos e 

hidrológicos e demais instruções por parte dos órgãos competentes. 

7.18.18.6. Devem referenciar-se ao desenho de planta e perfil da diretriz do qual se 

originam, devendo o material a ser aplicado ser listado na lista de material do desenho de 

referência. 

7.18.18.7. A espessura do duto a ser aplicado deve considerar as tensões e esforços 

adicionais oriundos do lançamento do duto, inclusive para o caso de passagens aéreas. 

7.18.18.8. O tubo camisa deve ser selecionado conforme estabelecido no Projeto Básico e 

seu diâmetro nominal comercial deve considerar o revestimento ou isolamento, a jaqueta 

de concreto (espaçador e proteção mecânica) e uma folga de 4 polegadas. Em 

cruzamentos extensos esta folga poderá ser acrescida de mais 2 polegadas. 
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7.19. Cruzamentos e Travessias 

7.19.1. Seleção dos pontos de cruzamento e travessia 

7.19.2. A locação dos pontos de cruzamento e travessia deve levar em conta as limitações 

impostas pelos raios de curvatura mínimos admitidos pelos tubos, conforme definidos pelo 

projeto mecânico do duto. 

7.19.3. Merecem, também, atenção na locação dos cruzamentos e travessias os seguintes 

aspectos: 

7.19.3.1. O eixo do cruzamento ou travessia deve ser perpendicular ao eixo da interferência 

de modo a obter o menor comprimento possível; 

7.19.3.2. Disponibilidade de um trecho reto nas margens, para a instalação do duto, 

evitando-se pontos de inflexão muito próximos das mesmas; 

7.19.3.3. Existência de projetos de ampliação; 

7.19.3.4. Necessidade de obras auxiliares; 

7.19.3.5. Danos e indenização a terceiros; 

7.19.3.6. Observância das normas e recomendações do órgão responsável. 

7.19.3.7. Na aproximação do cruzamento ou travessia devem ser considerados, no mínimo, 

os seguintes fatores: 

7.19.3.8. As curvas de entrada e saída devem ter raios compatíveis com os raios de 

curvatura admissíveis do duto; 

7.19.3.9. Facilidade de acesso para as fases de montagem e operação; 

7.19.3.10. Escolha de áreas não sujeitas ao alagamento e com espaço suficiente que 

permita a montagem e eventual armazenamento e revestimento de tubos. 

7.19.4. Além das recomendações acima devem ser observados, também, os seguintes 

pontos: 

7.19.4.1. Quando for prevista a utilização de tubo-camisa, selecionar um trecho em que a 

ferrovia ou rodovia esteja em ponto de transição entre corte e aterro, evitando-se 

movimentos de terra e curvas verticais desnecessárias; 
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7.19.4.2. Não projetar cruzamentos através de bueiros ou galerias; 

7.19.4.3. Considerar no projeto de cruzamentos a possibilidade de utilizar pontilhões 

existentes quando autorizado pelo órgão competente; 

7.19.4.4. Procurar um ponto de cruzamento que possa ser executado a céu aberto, quando 

autorizado pelo órgão competente; 

7.19.4.5. No cruzamento de linhas de transmissão o duto deve preferencialmente, passar 

perpendicular à mesma, no centro do vão entre duas torres, sem interferir com o ponto de 

aterramento; 

7.19.4.6. No cruzamento de adutoras e outros deve, preferencialmente, passar por baixo, 

evitando-se interferência, blocos de ancoragem, suportes, etc.; 

7.19.4.7. Na eventualidade da presença de rocha na região, executar sondagens 

geotécnicas de reconhecimento, para melhor definição do ponto de cruzamento ou 

travessia.  

7.19.4.8. Em locais onde for empregado o método não destrutivo por meio de furo 

direcional, a projetista deverá efetuar o levantamento do solo através de sondagens 

geofísicas, com a finalidade de identificar a presença de blocos, matacões, zonas de 

fraturas, profundidade do topo rochoso, espessura e sua composição e nível do lençol 

freático. 

7.19.5. Especialmente para as travessias quando não for viável a utilização de pontes 

existentes, deve ser observado o seguinte: 

7.19.5.1. A travessia de rios deve ter margens bem definidas e que requeiram o mínimo de 

movimentação de terra e serviços de recomposição. 

7.19.5.2. Natureza, conformação e permanência do leito e das margens; 

7.19.5.3. Verificação da existência de batimetria e sondagens executadas pelo órgão 

responsável; 

7.19.5.4. Verificação junto ao órgão responsável, de extração de areia, e evitar a travessia 

neste local. 
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7.19.5.5. Informações sobre o regime do rio, transporte de sedimentos, possibilidade de 

desvios, navegabilidade, dragagem, represamento, etc., obtidos com o órgão responsável; 

7.19.5.6. Inspeção de pontos à montante e à jusante da travessia para garantir que o local 

escolhido é, efetivamente, o mais econômico e seguro; 

7.19.5.7. Escolha de pontos onde o desvio do curso d´água seja possível durante a 

construção; 

7.19.5.8. Evitar a proximidade de pontes, barragens e outros dutos existentes; 

7.19.5.9. A travessia aérea deve ser evitada, sempre que possível, só sendo justificável nos 

casos de vales, grotas e ravinas muito acentuadas ou, nos demais casos, quando os 

aspectos de segurança e a avaliação econômica aconselharem esse tipo de construção. 

7.19.5.10. Definição da distância mínima de segurança em relação ao duto, que deve ser 

mantida pelas atividades de dragagem. 

7.19.5.11. Efetuar o levantamento do solo através de sondagens geofísicas, com a 

finalidade de identificar a presença de blocos, matacões, zonas de fraturas, profundidade 

do topo rochoso, espessura e sua composição e nível do lençol freático, quando for aplicado 

o método não destrutivo (furo direcional). 

7.20. Método de Execução de Cruzamento 

7.20.1. Para o cruzamento de ferrovias e rodovias são considerados aceitáveis os 

seguintes métodos: 

7.20.1.1. Não-destrutivos (perfuração horizontal para instalação de tubo-camisa, túnel e 

furo direcional); 

7.20.1.2. Destrutivos (através de abertura de vala a céu aberto); 

7.20.1.3. A escolha do método deve levar em conta as normas e recomendações do órgão 

responsável pela ferrovia ou rodovia, e mais os seguintes aspectos: 

7.20.1.4. Profundidade em relação ao leito da ferrovia ou rodovia; 

7.20.1.5. Comprimento do cruzamento a ser executado; 

7.20.1.6. Natureza do solo; 
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7.20.1.7. Disponibilidade de equipamento; 

7.20.1.8. Densidade de tráfego; 

7.20.1.9. Possibilidade de desvio do trânsito; 

7.20.1.10. Disponibilidade de área para instalação dos equipamentos; 

7.20.1.11. Nível do lençol freático; 

7.20.1.12. Método de Execução de Travessias de cursos d‘água e áreas alagáveis; 

7.20.1.13. Para a execução de travessias são aceitáveis os seguintes métodos: 

a)  Subterrânea (lançamento em vala ou furo direcional); 

b)  Utilização de ponte existente; 

c)  Aérea. 

7.20.1.14. No método subterrâneo o lançamento pode ser por flutuação, arraste submerso 

ou barcaça de lançamento; 

7.20.1.15. O método aéreo pode ser por arco autoportante, ou ponte estrutural; 

7.20.1.16. Na escolha do método devem ser levados em conta os seguintes aspectos: 

a)  Lâmina d´água; 

b)  Extensão da travessia; 

c)  Natureza do solo; 

d)  Regime do rio (vazão, correnteza, navegabilidade, etc.); 

e)  Disponibilidade de equipamento; 

f)  Tráfego de embarcações. 

7.20.1.17. A projetista deve avaliar a necessidade de aplicação de proteção mecânica do 

duto através de revestimento por jaqueta de concreto, tubo camisa ou outros meios em 

todas as travessias, cruzamentos e trechos especiais quando aplicado por método não 

destrutivo (lançamento em vala). 
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7.20.1.18. Grandes travessias devem ser objeto de estudo especial e específico. 

7.20.1.19. O lastreamento da tubulação deve ser analisado conforme NBR 12712/93 

(Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Natural) 

7.21. Levantamento / Topografia / Interferências 

7.21.1. Os serviços de topografia deverão ser realizados ao longo de todo o caminhamento 

do duto atendendo a ITCIG.GET.28 e diretrizes normativas. 

7.21.2. Todos os desenhos e informações fornecidas por concessionária e/ou outras 

instituições deverão ser fornecidas à CIGÁS.  

7.21.3. Caso a CIGÁS identifique interferências que a projetista não considerou no projeto, 

as mesmas devem ser levantadas e incluídas no projeto sem custo adicional. 

7.21.4. Para a elaboração do Levantamento Topográfico, a projetista deverá realizar as 

atividades de levantamento de campo, com equipes devidamente qualificadas, 

identificando claramente o caminhamento para implantação das linhas que compõem o 

ramal, e suas alternativas para a análise e aprovação da CIGÁS. 

7.21.5. Para uso exclusivo no seu projeto a CIGÁS poderá fornecer a base de dados 

cartográficos ou caberá a projetista o levantamento em campo destes mesmos dados, com 

os atributos cartográficos referendados por órgãos oficiais. 

7.21.6. A projetista deverá levantar todas as interferências através de contato com as 

concessionárias de rodovias, elétrica, água, esgoto, telefonia e com a Prefeitura Municipal, 

entre outros, para conhecimento do trajeto e do traçado da rede de distribuição de gás, 

identificando possíveis interferências com outras utilidades, trânsito, presença de erosão, 

locais que inundam com chuvas e obras futuras previstas. Os contatos com estas 

instituições deverão ser oficializados através da CIGÁS de acordo com as solicitações da 

projetista. 

7.21.7. Todas as interferências deverão ser indicadas no projeto com referência nos 

sistema de coordenadas plano UTM, cujo Datum horizontal seja SAD 69 e Datum vertical 

referenciado a rede do IBGE (RN). As cotas deverão ser transportadas para os locais de 

trabalho.  
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7.21.8. Todas as interferências deverão estar georreferênciada no projeto e ter 

informações quanto à identificação, tipo de material, diâmetro, profundidade e fluido 

transportado. 

7.21.9. Na tabela 1 são apresentadas as localizações dos marcos geodésicos da CIGÁS. 

Tabela 1 – Localização dos marcos geodésicos da CIGÁS 

MARCOS GEODÉSICOS LOCALIZAÇÃO 

AFO-01 e AFO-02 
Rua Wilkens de Matos próximo a 
portaria da Usian I – Manaus Energia 

AFO-03 e AFO-04 
Av. Constantino Nery, com Av. Darcy 
Vargas. 

AFO-05 e AFO 06 
Av. Torquatro Tapajós com Av. Max 
Teixeira. 

AFO-07 e AFO-08 
Av. Torquatro Tapajós, em frente a 
fabrica da Brastemp. 

AFO-09 e AFO-10 
Av. Torquatro Tapajós, próximo a 
Usina Jaraqui. 

AFO-11 e AFO-12 
Av. Torquatro Tapajós, próximo a 
barreira policial. 

AFO-13 e AFO-14 
AM-010 – KM-20, Próximo a usina 
Manauara. 

AFO-15 e AFO-16 BR-174 KM-05. 

AFO-17 e AFO-18 
BR-174 KM-10, próximo a usina 
Cristiano Rocha. 

AFO-19 e AFO-20 
Av.Coronel Teixeira com Av. Raimundo 
de Castro. 

AFO-21 e AFO-22 
Av. Coronel Teixeira com Pedro 
Teixeira, próximo ao CARREFOUR. 

AFO-23 e AFO-24 Av. Solimões, próximo a usina II M.E. 

AFO-25 e AFO-26 
Av. Solimões, próximo a usina 
Tambaqui. 

 

7.22. Sondagem 

7.22.1. Deverá estar prevista a cada 500m, no mínimo, um furo de sondagem para 

reconhecimento e caracterização do solo ao longo do caminhamento da rede de 

distribuição.  
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7.22.2. Os serviços deverão ser identificados e planejados pela projetista e submetidos à 

aprovação da CIGÁS. Somente após a aprovação e autorização da CIGÁS, a projetista 

realizará tais serviços, com acompanhamento da CIGÁS. 

7.22.3. Devem ser previstas sondagens a trado, a percussão e rotativa (quando 

necessário) em travessias de rios, rodovias, ferrovias e locais para instalação de ERP’s, 

lançador e recebedor de PIG, válvulas, e demais ativos da CIGÁS, bem como sondagem 

para localização de interferência de outras concessionárias. 

7.22.4. Nas travessias de rios e córregos, deverão ser previstos pelo menos três pontos de 

sondagem, sendo os pontos definidos entre a projetista e a CIGÁS. 

7.22.5. Nas travessias realizadas através de furo direcional, deverá ser evitado que os 

pontos de sondagem sejam executados no mesmo caminhamento da rede de distribuição. 

7.23. Batimetria 

7.23.1. Os estudos de Batimetria deverão ser realizados nas travessias de rios, igarapés, 

córregos, e devem estar previstas na fase de elaboração de projeto.  

7.24. Proteção Catódica 

7.24.1. A projetista deve apresentar as documentações e as informações mínimas 

necessárias para a execução da proteção catódica aplicada as estruturas metálicas (tubos, 

válvulas, ERP’s, EMRP E EMED e etc) da CIGÁS, enterradas ou submersas. 

7.24.2. A projetista deve avaliar o inter-relacionamento da rede distribuição de GN com 

outras estruturas, envolvendo analise tanto de estruturas metálicas enterradas de terceiros 

como estruturas eletrificadas AC (Linhas de Transmissão de Alta Tensão) e DC (Ferrovias); 

7.24.3. Para o Levantamento de dados de campo a projetista deve atender as seguintes 

premissas: 

7.24.3.1. Medições das resistividades elétricas do eletrólito (solo/água) pelo método de 

Wenner NBR 7117/12 (Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo), 

em profundidades diferentes, ao longo de toda a extensão da região atravessada pela rede 

de gás; 
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7.24.3.2. O levantamento da resistividade deve ser efetuado de 500 em 500 metros, à 

profundidade de 1,5 m e a cada dez medições efetuar também medidas nas profundidades 

de 3m, 4,5m e 6m; 

7.24.3.3. Nas áreas de baixa resistividade deverá ser prevista medições nas margens, e 

caso as extensões nestas regiões ultrapassem 20m deverão ser realizadas medições a fim 

de delimitar-se estas áreas; 

7.24.3.4. Levantamento e análise das condições operacionais das fontes de força 

eletromotriz (estradas de ferro eletrificadas) para análise de possível instalação de 

dispositivos de drenagens com controladores de corrente, sistemas de proteção catódica 

instalados em outras estruturas e potenciais elétricos dos pés das Torres de Linhas 

Transmissão de Energia Elétrica em AT em cruzamento ou paralelismo com o traçado do 

gasoduto; 

7.24.3.5. Quando do projeto do traçado de um gasoduto, deverá ser cuidadosamente 

observado a proximidade com leito de anodos de outras concessionárias. A distância 

mínima permitida entre o gasoduto e um leito de anodos de terceiros é de 200m, mesmo 

que seja feita a interligação entre as tubulações; 

7.24.3.6. Quando da passagem do gasoduto sob as faixas de servidão das Linhas 

Transmissão de Energia Elétrica em AT deverão ser realizadas medições (método Wenner 

– NBR 7117/12) nas profundidades de 1,5m, 4m, 8m e 16m; 

7.24.3.7. Levantamento completo das fontes de suprimentos de energia elétrica para a 

alimentação de retificadores, para o caso dos sistemas de proteção catódica por corrente 

impressa; 

7.24.3.8. Escolha dos melhores locais para a instalação de retificadores, pontos de teste, 

caixas de interligação, juntas isolantes e dispositivos de proteção, aterramentos, etc, 

levando em consideração vandalismo, erosão, inundações e se são áreas urbanas ou 

rurais; 

7.24.4. Para definir localização para instalação dos retificadores e Leito de Anodos a 

projetista deve atender as seguintes premissas: 

7.24.4.1. Boas condições de acesso ao local de instalação do retificador; 
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7.24.4.2. Proximidade de rede de distribuição de energia elétrica; 

7.24.4.3. Maior perpendicularidade possível em relação aos dutos; 

7.24.4.4. Afastamento mínimo do primeiro anodo em 100m dos dutos em áreas rurais e 50 

m em áreas urbanas, tanto para anodos instalados na horizontal como para anodos 

instalados na vertical; 

7.24.4.5. Independentemente da resistividade do solo ao longo do traçado do gasoduto, o 

local onde será instalado o leito de anodos inertes deverá possuir uma resistividade média 

máxima em torno de 10.000 ohms x cm. 

7.24.4.6. Quando não conseguir o valor apresentado acima, deverá ser escolhido o local 

de menor resistividade, distribuídas ao longo dos dutos de forma mais adequada possível; 

7.24.4.7. Medições pelo método Wenner, conforme NBR 7117/12, de 20 em 20m nas 

profundidades de 1,5m, 3m; 4,5m e 6m; 

7.24.4.8. Realizar medições em um número maior de pontos caso os valores de 

resistividade variem mais de 50% em relação ao valor médio aritmético dos valores de 

resistividade relativos aquele espaçamento entre eletrodos; 

7.24.4.9. Os locais dos leitos de anodos não podem situar-se sob linhas de alta tensão ou 

próximas a outras tubulações metálicas enterradas (aço, ferro fundido) de outras 

concessionárias. 

7.24.4.10. Para leitos paralelos ou perpendicular à uma linha de alta tensão, a distância 

mínima exigida entre eles é de 500m e para tubulações enterradas de terceiros 200m, 

dependendo da resistividade média do solo nas proximidades. Os casos especiais deverão 

ser analisados e acordados individualmente; 

7.24.4.11. Os leitos de anodos podem estar dispostos verticalmente, horizontalmente ou 

profundos, dependendo da resistividade do meio, da disponibilidade de espaço útil e da 

estrutura; 

7.24.5. Os pontos de testes devem ser distribuídos observando os requisitos da Norma 

Nace RP-01-69/02, conforme orientação descrita abaixo: 

a) - Em cada junta de isolamento elétrico ou grupos de juntas de isolamento elétrico; 
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b) - Junto a travessias de rios córregos, canais, lagos, etc.; 

c) - Nas derivações para ramais, dependendo do seu comprimentos; 

d) - nos cruzamentos ou proximidades de outras tubulações metálicas consideradas ou 

não no projeto; 

e) - nos trechos afetados por correntes de interferência; 

f) - ao longo das tubulações, espaçado conforme as necessidades de cada região, em 

função de fatores como a distribuição da corrente de proteção, eficiência do revestimento, 

correntes de interferência, etc. Deve ser adotado um distanciamento de 2 km em áreas 

rurais não sujeitas a correntes de interferência, e 1 km em áreas rurais sujeitas a correntes 

de interferência; 

g) - ERPs e EMRPs; 

h) - Instalações de anodos galvânicos. 

7.24.6. A projetista deve identificar outras estruturas presentes nas vias de caminhamento 

da rede de distribuição da CIGÁS: 

7.24.6.1. Identificação das tubulações quanto ao: 

a) Diâmetro 

b) Tipo 

c) Produto Transportado 

d) Material 

e) Tipo De Junção 

f) Tipo De Proteção 

7.24.6.2. Identificação dos equipamentos do sistema de proteção catódica tanto galvânica 

quanto por corrente impressa das: 

a) Condições Nominais 

b) Condições Operacionais 

c) Localização 
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d) Potenciais De Proteção 

e) Pontos De Teste 

f) Juntas Isolantes, etc; 

7.24.6.3. Identificação de Linhas de Transmissão de: 

a) Tensão 

b) Linhas Férreas Eletrificadas 

7.25. Tubulações aéreas 

7.25.1. Especificação de pintura protetora eficiente ou revestimentos, utilizando os padrões 

CIGÁS, ou caso seja necessário propondo uma nova especificação; 

7.25.2. Especificações de revestimentos para transições terra-ar nos pontos de 

afloramento da tubulação; 

7.25.3. Especificações de proteções, revestimentos, anodos galvânicos, etc. em trechos 

de tubulações aéreas (estrutura metálica) com transição no solo para polietileno como 

exemplo, ramal em polietileno em travessia aérea (estrutura metálica) sobre ponte, EMRP 

e ERP em aço com entrada e/ou saída em polietileno, etc. 

7.25.4. Os elementos do sistema de proteção catódica (pontos de teste, caixas de 

interligação elétrica, dispositivos de drenagens) devem estar definidos no projeto elaborado 

pela projetista, exceção feita ao projeto da cama de anodos, que deve ser apresentado ou 

não, conforme o estabelecido na instrução contratual aplicável; 

7.25.5. A projetista deve prever no projeto a interligação do sistema de proteção catódica 

com o sistema de monitoração da CIGÁS SCADA – Sistemas de Supervisão e Aquisição 

de Dados.  

7.25.6. Todas as instalações aéreas da rede, tais como, lançadores e recebedores de "pig", 

EMRPs, derivações ou estruturas metálicas que mantenham continuidade com outras 

estruturas devem ser isoladas eletricamente do restante da rede, através de juntas de 

isolamento elétrico tipo monobloco (“Prochind” ou similar); 
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7.25.7. Prever compatibilização do sistema de proteção catódica da CIGÁS com o de 

outras empresas, concessionárias de serviços públicos e etc. 

7.26. Estudos de Interferências Elétricas 

7.26.1. A projetista deverá elaborar estudos de interferência elétrica sempre que houver 

cruzamento ou paralelismo com linhas de alta tensão, subestação e outras estruturas e/ou 

instalações elétricas, que possam interagir e causar danos à rede da CIGÁS. 

7.26.2. O estudo de interferência elétrica compreende a coleta de informações junto às 

companhias de transmissão e distribuição de energia elétrica, levantamento de campo, 

elaboração de estudo de interferência elétrica, entrega de relatório detalhado, contendo no 

mínimo: 

a) Memorial descritivo dos serviços; 

b) Memória de Cálculo; 

c) Normas correlatas; 

d) Metodologia aplicada; 

e) Dados levantados; 

f) Resultados obtidos e recomendações. 

7.26.3. Este estudo deverá obedecer aos padrões estabelecidos pela CIGÁS, e também, 

às exigências das empresas de transmissão e distribuição de energia elétrica. 

7.26.4. A projetista deverá obter junto a empresa concessionária de energia elétrica todos 

os dados sobre a(s) linha(s) de transmissão, sendo de sua responsabilidade o preparo, a 

entrega do pedido e a retirada da documentação na concessionária, entre estes dados 

temos: 

7.26.4.1. Características das fases 

a) Coordenadas dos centros das fases (A), (B), (C), em metros (distância equivalente 

entre L.T. e rede de gás); 

b) Flechas máximas do condutor ao solo; 

c) Altura equivalente; 
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d) Características dos cabos para-raios: 

e) Coordenadas dos cabos para-raios em metros (distância equivalente entre L.T. e rede 

de gás). 

f) Resistividade do solo. 

g) Potencial dos pés de torre antes da energização do Sistema de Proteção Catódica. 

h) Características dos contrapesos das torres nos vãos de cruzamento e paralelo. 

7.26.5. A projetista deverá apresentar memórias de cálculo, contendo no mínimo: 

a) Cálculo das correntes de sequência zero que circulam nos trechos das linhas de 

transmissão, próximos das tubulações; 

b) Cálculo dos acoplamentos resistivos capacitivos e indutivos, Correntes de falha (curto 

circuito); 

c) Cálculo da impedância mútua entre Linhas de transmissão e rede de distribuição de 

gás; 

d) Cálculo das tensões de passo (extensão da rede) e tensões de toque (ERP, válvulas, 

etc.); 

7.26.6. Relacionamento da projetista com a concessionária de energia elétrica 

7.26.6.1. Quando solicitado, a projetista deverá fornecer para análise da concessionária de 

Energia Elétrica, cópias dos documentos que compõem o estudo. O número de cópias 

deverá ser o exigido pela concessionária; 

7.26.6.2. Em caso de comentários e alterações, a documentação deverá ser reapresentada 

até que o estudo seja aprovado; 

7.26.6.3. Os serviços deverão ser identificados e planejados pela projetista e submetidos à 

aprovação da CIGÁS. Somente após a aprovação e autorização da CIGÁS, a projetista 

realizará tais serviços, com acompanhamento da CIGÁS. 
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7.26.7. Documentos que devem ser gerados pelo projetista 

7.26.7.1. Memorial de Cálculo 

7.26.7.1.1. Apresentar de forma clara, todo o procedimento de cálculo, contemplando 

todos os códigos e/ou normas nas quais é baseado devendo conter no mínimo: 

a) objetivo; 

b) parâmetros, critérios de projeto e normas específicas de projeto de sistemas de 

proteção catódica para estrutura em questão; 

c) cálculo de áreas a proteger, com detalhamento da área de cada região, para efeito de 

estudo da distribuição de corrente; 

d) cálculo detalhado de correntes de proteção; 

e) cálculo da massa de anodos, quantidade de anodos, de leitos de anodos e cabos, 

correntes debitadas pelos anodos e critérios de seleção, no caso de sistema galvânico; 

f) dimensionamento de leitos de anodos, critérios de seleção dos retificadores, anodos e 

cabos, no caso de sistemas por corrente impressa; 

g) estudo sobre a distribuição de anodos nos sistemas galvânicos e sobre a distribuição 

das fontes de corrente, nos sistemas por corrente impressa; 

7.26.7.2. Especificações Técnicas 

7.26.7.2.1. As especificações de equipamentos e materiais devem conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) características construtivas; 

b) características elétricas; 

c) componentes básicos; 

d) princípios de funcionamento; 

e) apresentação; 

f) testes; 

g) aceitação; 
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7.26.7.2.2. Nos desenhos específicos devem ser especificados os requisitos e cuidados, 

necessários, para a instalação e montagem de: 

a) retificadores; 

b) anodos; 

c) cabos elétricos; 

d) equipamentos de drenagem com controladores de corrente; 

e) pontos de teste; 

f)  dispositivos de proteção de juntas isolantes; 

g) interligações elétricas; 

h) isolamentos elétricos. 

i) dispositivos mitigadores de tensões e/ou correntes induzidas. 

7.26.7.3. Lista de Materiais 

7.26.7.3.1. Deve-se relacionar todos os materiais e equipamentos previstos no projeto, 

com as especificações, quantidades totais, na respectiva lista de material e a indicação dos 

desenhos em que tais materiais serão aplicados. Os materiais normalizados devem ter suas 

referências normativas. 

7.26.7.4. Folha de Dados 

Deve-se gerar folha de dados para todos os equipamentos pertencentes ao sistema de 

proteção catódica (retificadores, equipamentos de drenagem elétrica, equipamentos 

mitigadores de tensões induzidas e entre outros). 

7.26.7.5. Desenhos 

Os desenhos devem ser apresentados com todas as informações técnicas necessárias ao 

entendimento do projeto, compreendendo, no mínimo, os seguintes documentos: 

a) Desenho geral de posicionamento de elementos que compõem o sistema de proteção 

catódica; 

b) Plantas de locação e instalação de leitos de anodos e retificadores com seus 

respectivos esquemas elétricos, no caso de sistemas por corrente impressa; 
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c) Plantas de locação e instalação de equipamentos de drenagem e mitigadores de 

tensões induzidas com seus respectivos esquemas elétricos; 

d) Desenho de distribuição de anodos, no caso de corrente galvânica; 

e) Desenhos de detalhes e de instalação referentes a todos os componentes do sistema 

como pontos de testes, dispositivos de proteção de juntas isolantes, equipamentos 

mitigadores de tensões induzidas, etc.; 

f) Desenhos do sistema de monitoração, incluindo a monitoração remota; 

7.26.8. Estação Medidora e Reguladora de Pressão (EMRP) 

7.26.8.1. Descrição das Estações Medidoras e Reguladoras de Pressão 

7.26.8.1.1. Entrada na EMRP 

O gás é transferido da rede de distribuição para a EMRP através de um ramal que é 

interligado à entrada da EMRP, onde deve ser instalada junta de isolamento elétrico tipo 

monobloco, quando especificado pela CIGÁS, passando então através da válvula de 

bloqueio de entrada. 

7.26.8.1.2. Coleta de Amostra de Gás 

Ponto exclusivo para coleta de amostra de gás. 

7.26.8.1.3. Filtragem 

O gás passa através de um filtro de abertura rápida, com grau de filtragem adequado ao 

tipo de medidor utilizado e à pureza do gás a ser entregue ao consumidor. 

7.26.8.1.4. Sistema de Segurança 

À montante do regulador de pressão é instalada uma válvula de segurança, visando a 

interrupção do fluxo de gás, caso a pressão de saída da EMRP ultrapasse um valor 

determinado, garantindo, desta forma, as instalações do consumidor. A jusante do 

regulador instala-se uma válvula de segurança por alívio parcial que têm a finalidade de 

aliviar a pressão de disparo da válvula de fechamento rápido por sob pressão e também é 

utilizada para aliviar pequenos vazamentos do regulador, quando ocorrer consumo zero. 
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7.26.8.1.5. Regulagem de Pressão 

a) TIPO PM1, PM2 e PA - São instalados dois reguladores de pressão, sendo um 

operando como monitor e outro operando no controle da pressão à jusante (ativo). Este 

sistema permite que mesmo na falha do regulador principal (ativo, falhando aberto), não 

haja o corte do fornecimento do gás ao consumidor, pois o monitor assume o controle da 

pressão de fornecimento. 

b) TIPO PB1 e PB2 - instalado um regulador de pressão, operando no controle da 

pressão à jusante (ativo). 

7.26.8.1.6. Válvula de Retenção (quando dois tramos) 

É utilizada para uso associado com válvula de bloqueio automático. Sua instalação 

permite que, em linhas duplas (dois tramos), as válvulas de bloqueio automático sejam 

ajustadas na mesma pressão de fechamento ou próximas, não ocorrendo o fechamento 

dos dois braços, mantendo o fornecimento de gás. 

7.26.8.1.7. Medição do Volume de Gás 

O volume do gás entregue é determinado através de um medidor de volume, que poderá 

ser do tipo turbina ou rotativo. Em alguns casos específicos, quando solicitado pela CÍGÁS, 

poderá ser utilizado outro tipo de medidor. 

7.26.8.1.8. Saída da EMRP 

O gás é transferido à rede do consumidor, passando através da válvula de bloqueio de 

saída da EMRP. 

7.26.8.1.9. Classificação das EMRPs para determinação do número de tramos 

TIPO 
No de 

tramos 

Pressão de 
Entrada 

(kgf/cm2g) 

Pressão de Saída (kgf/cm2g) 

0,4 1,0 2,0 4,0(*) 

Min. Max. Vazão (Nm3/h) 

PB1 1 
2,0 4,0 

330 500 - - 

PB2 2 3300 5000 - - 

PM1 1 
4,0 7,0 

330 500 750 - 

PM2 2 5280 8000 12000 - 

PA 2 7,0 18,0 - - 7500 12500 
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(*) Em postos de combustíveis a pressão de saída pode ser a maior possível. 

7.26.8.1.9.1. Cada tramo deve ser composto, no mínimo por: 

a) Filtro; 

b) Regulador Ativo e Regulador Monitor (exceto nos casos PB1 e PB2 não deve ser 

previsto o Regulador Monitor); 

c) Válvula shut-off (pode ser integrada ao regulador monitor) 

d) Válvula de alívio; 

e) Válvula de retenção; 

f) Válvulas de Bloqueio; 

g) Medidor e transmissor de pressão diferencial (no Filtro); 

h) Chave fim de curso nos reguladores; 

i) Medidor de vazão volumétrico; 

j) Instrumento para medição e transmissão de temperatura e pressão; 

l) Válvulas de bloqueio; 

7.26.8.1.10. Parâmetros de Dimensionamento das EMRPs 

7.26.8.1.10.1. Parâmetros de projeto, quando aplicável, referem-se às condições de vazão 

máxima e pressão mínima: 

a) Cada tramo deverá ser dimensionado para 100% da vazão máxima; 

b) Velocidade máxima de escoamento do gás nas tubulações: 25m/s, em condições 

reais (tubulação a montante do filtro e a jusante dos reguladores); 

c) Velocidade máxima na entrada do filtro: 20m/s, em condições reais; 

d) Velocidade máxima na entrada da Shut-off (não incorporada ao regulador): 80 m/s; 

e) Velocidade máxima na saída do filtro: 40m/s, em condições reais (tubulação entre a 

jusante do filtro e a montante do sistema de regulagem/bloqueio automático). 
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7.26.8.1.11. Medidores de Vazão 

7.26.8.1.11.1. A projetista deve seguir as seguintes premissas para a especificação dos 

medidores de vazão: 

a) Deve ser utilizado, preferencialmente, medidor tipo turbina ou rotativo. Podendo ser 

utilizado outro tipo de medidor, quando solicitado pela CÍGÁS; 

b) Faixas de Medição: 

c) 1:10 turbina 2”; 

d) 1:20 demais turbinas; 

e) 1:50 rotativos; 

f) Para vazões acima de 1000 Nm3/h, utilizar apenas os medidores tipo turbina; 

7.26.8.2. Documentos de devem ser gerados pelo projetista 

7.26.8.2.1. Especificação Técnica Padrão de todos os equipamentos, acessórios de 

tubulação e instrumentos que compõe a EMRP; 

7.26.8.2.2. Memorial de Cálculo das tubulações e equipamentos, frente às condições de 

operação e de projeto (dimensionamento mecânico, dimensionamento hidráulico, avaliação 

das condições do gás - pressão x temperatura e velocidade, na saída do regulador); 

7.26.8.2.3. Para EMRPs enterradas deve ser realizado desenho da caixa informando 

materiais e sistema de abertura da tampa. Este desenho deve se adequar para EMRP’s de 

diferentes dimensões; 

7.26.9. Estação Reguladora de Pressão (ERP) 

7.26.9.1. Entrada na ERP 

7.47.1. O gás é transferido da rede de distribuição para a ERP/EMRP/EMED através de 

um ramal que é interligado à entrada da ERP/EMRP/EMED, onde deve ser instalada junta 

de isolamento elétrico tipo monobloco, quando especificado pela CIGÁS, passando então 

através da válvula de bloqueio de entrada. 

7.26.9.2. Coleta de Amostra de Gás 

7.48.1. Ponto exclusivo para coleta de amostra de gás. 
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7.26.9.3. Filtragem 

7.49.1. O gás passa através de um filtro de abertura rápida, com grau de filtragem 

adequado ao tipo de medidor utilizado e à pureza do gás a ser entregue ao consumidor. 

7.26.9.4. Sistema de Segurança 

7.50.1. À montante do regulador de pressão é instalada uma válvula de segurança, 

visando a interrupção do fluxo de gás, caso a pressão de saída do CRM ultrapasse um 

valor determinado, garantindo, desta forma, as instalações do consumidor. A jusante do 

regulador instala-se uma válvula de segurança por alívio parcial que têm a finalidade de 

aliviar a pressão de disparo da válvula de fechamento rápido por sob pressão e também 

é utilizada para aliviar pequenos vazamentos do regulador, quando ocorrer consumo zero. 

7.26.9.5. Regulagem de Pressão 

7.26.9.5.1. TIPO PM1, PM2 e PA - São instalados dois reguladores de pressão, sendo 

um operando como monitor e outro operando no controle da pressão à jusante (ativo). Este 

sistema permite que mesmo na falha do regulador principal (ativo, falhando aberto), não 

haja o corte do fornecimento do gás ao consumidor, pois o monitor assume o controle da 

pressão de fornecimento. 

7.26.9.5.2. TIPO PB1 e PB2 - instalado um regulador de pressão, operando no controle 

da pressão à jusante (ativo). 

7.26.9.6. Válvula de Retenção (quando dois tramos) 

É utilizada para uso associado com válvula de bloqueio automático. Sua instalação 

permite que, em linhas duplas (dois tramos), as válvulas de bloqueio automático sejam 

ajustadas na mesma pressão de fechamento ou próximas, não ocorrendo o fechamento 

dos dois braços, mantendo o fornecimento de gás. 

7.26.9.7. Saída da ERP 

7.26.9.7.1. O gás é transferido à rede do consumidor, passando através da válvula de 

bloqueio de saída da ERP. 

7.26.9.7.2. Classificação das ERP’s para determinação do número de tramos 

7.26.9.7.3. Todas as estações redutoras de pressão da CIGÁS devem ser compostas por 

2 (dois). 
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7.26.9.7.4. Cada tramo deve ser composto, no mínimo por: 

a) Filtro; 

b) Regulador Ativo e Monitor; 

c) Válvula shut-off (pode ser integrada ao regulador monitor) 

d) Válvula de alívio; 

e) Válvula de retenção; 

f)  Válvulas de Bloqueio; 

g) Medidor e transmissor de pressão diferencial (no Filtro); 

h) Chave fim de curso nos reguladores; 

7.26.9.8. Parâmetros de Dimensionamento das ERPs: 

a) Parâmetros de projeto, quando aplicável, referem-se às condições de vazão máxima 

e pressão mínima. 

b) Cada tramo deverá ser dimensionado para 100% da vazão máxima; 

c) Velocidade máxima de escoamento do gás nas tubulações: 25m/s, em condições 

reais (tubulação a montante do filtro e a jusante dos reguladores); 

d) Velocidade máxima na entrada do filtro: 20m/s, em condições reais; 

e) Velocidade máxima na entrada da Shut-off (não incorporada ao regulador): 80 m/s; 

f) Velocidade máxima na saída do filtro: 40m/s, em condições reais (tubulação entre a 

jusante do filtro e a montante do sistema de regulagem/bloqueio automático). 

7.26.9.9. Documentos que devem ser gerados pela projetista: 

7.26.9.9.1. Especificação Técnica Padrão de todos os equipamentos, acessórios de 

tubulação e instrumentos que compõe a ERP; 

7.26.9.9.2. Memorial de Cálculo das tubulações e equipamentos, frente às condições de 

operação e de projeto (dimensionamento mecânico, dimensionamento hidráulico, avaliação 

das condições do gás - pressão x temperatura e velocidade, na saída do regulador); 



 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.30 
REV.  

3 
TÍTULO: 

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 

FOLHA: 

40 de 51 
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”. 

 

7.26.9.9.3. Para ERPs enterradas deve ser realizado desenho da caixa informando 

materiais e sistema de abertura da tampa. Este desenho deve se adequar para ERPs de 

diferentes dimensões; 

7.26.10. Válvulas de Bloqueio Intermediário (XV e ESDV) 

7.26.10.1. Critério para a locação da válvula de bloqueio: 

7.26.10.1.1. As válvulas de bloqueio intermediárias devem ser locadas ao longo da rede 

de distribuição, observando-se os critérios de segurança, manutenção e expansão da rede. 

Deve-se observar critérios definidos nas normas NBR 12712/02, e ANSI.B31.8, como limite 

de distância máxima para o espaçamento entre válvulas; 

7.26.10.1.2. As válvulas de bloqueio devem ser projetadas para serem instaladas 

enterradas em locais de fácil acesso e com acionamento manual. Caso solicitado pela 

CIGÁS às válvulas podem ser instaladas aéreas e com acionamento remoto. 

7.26.10.2. Principais Características 

7.26.10.2.1. Tipo 

a) Duplo bloqueio (double block and bleed); 

b) Passagem Plena; 

7.26.10.2.2. Acionamento e Montagem 

Montagem Acionamento 

Ø 2” Trunnion 
Enterrada – Top Entry 
Aérea – Side Entry 

>6” – Volante com Redutor 
≤6” – Alavanca 

Ø<2” Esfera flutuante 

 

7.26.10.2.3. Documentos que devem ser gerados pela projetista 

a) Especificação Técnica Padrão; 

b) Folha de Dados contemplando todas as válvulas; 

c) Para Válvulas enterradas deve ser realizado desenho da caixa informando materiais e 

sistema de abertura da tampa. Este desenho deve se adequar para Válvulas de diferentes 

dimensões. 
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7.26.11. Especificações de Materiais e Equipamentos 

7.26.11.1. A projetista deverá elaborar toda a especificação de materiais e equipamentos 

de acordo com as normas, instruções e boas práticas de engenharia pertinentes. 

7.26.11.2. Todos os materiais e equipamentos especificados deverão ser padronizados, 

para facilitar estoques mínimos de manutenção. 

7.26.11.3. No caso de equipamentos pouco conhecidos no país, a projetista deverá buscar 

informações fidedignas nos mercados americano e europeu. 

7.26.11.4. Todas as Especificações de Materiais e Equipamentos bem como suas 

alternativas deverão ser submetidas à CIGÁS para apreciação e aprovação, atendendo aos 

prazos previstos no Cronograma Contratual. 

7.26.12. Projeto de Telemetria 

7.26.12.1. A projetista deverá apresentar o projeto de instalação do Bi-tubo de PEAD, 

contemplando todas as caixas de junção e pontos de coletas de dados (Retificadores de 

proteção catódica, ERPs, EMRPs e etc). 

7.26.12.2. A projetista deverá fornecer todas as características e os procedimentos para 

instalação do PEAD e da fibra ótica. 

7.26.12.3. A projetista deverá apresentar o projeto de civil das caixas de junção, contendo 

todas as dimensões e especificações dos materiais. 

7.26.12.4. Para o dimensionamento e especificação do material a ser utilizado no sistema 

de telemetria, a projetista deverá obedecer aos critérios mínimos recomendados pelas 

normas citadas no item 5 e/ou as recomendações da CIGÁS presentes no memorial 

descritivo de projeto ou fornecidas durante o desenvolvimento do projeto. 

7.26.12.5. Documentos que devem ser gerados pela projetista: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memórias de Cálculos; 

c) Especificação Técnica de bi-tubos de PEAD para a condução de fibra ótica; 

d) Especificação Técnica de fibra ótica; 
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e) Desenhos das Caixas de Junção; 

f) Desenhos contendo o projeto de instalação do bi-tubo;  

g) Procedimento de Instalação de PEAD; 

h)  Procedimento de Instalação de fibra ótica; 

i)  Demais desenhos e especificações necessárias. 

7.26.13. Memorial Descritivo de Obra 

7.26.13.1. A projetista deve elaborar o memorial descritivo de implantação, construção e 

montagem (memorial descritivo de obra), contendo no mínimo as seguintes informações: 

a) Objetivo dos documentos; 

b) Descrição dos serviços de construção e montagem; 

c) Relação básica dos materiais e equipamentos necessários para a consecução do 

empreendimento; 

d) Requisitos mínimos de segurança para instalações e obras em áreas urbanas; 

e) Critérios técnicos de certificação dos serviços de montagem; 

f) Especificações e exigências para todos os serviços envolvidos na construção e 

montagem. 

7.26.13.2. No memorial descritivo de obra, a ser elaborado pela projetista, deverá estar 

claro que a empresa será responsável pelo detalhamento complementar para adequação 

aos seus recursos de fabricação, e de construção e montagem, incluindo os projetos de 

detalhamento necessários à completa implantação da rede de distribuição, detalhamento 

dos pontos de interferências e de obras especiais, detalhamento para fabricação dos 

“spools” e montagem das válvulas; pela emissão do projeto revisado e pelo desenho de 

“Conforme Construído” (As-built), especificações complementares e procedimentos 

executivos (soldagem, acoplamento, teste hidrostático, condicionamento, limpeza, pré-

operação, etc); proteção catódica, Telemetria, levantamentos de campo (topografia, 

interferências, resistividade do solo, etc). 
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7.26.13.3. Deverão constar do memorial descritivo informações sobre as responsabilidades 

da empresa que executará a construção e montagem dos ramais, tais como: 

a) Cronograma de construção e montagem; 

b) Planejamento, Mobilização de Equipe e Equipamentos; 

c) Detalhamento complementar para adequação aos seus recursos de construção e 

montagem; 

d) Condução e Supervisão das Obras; 

e) Placas de Identificação e de Segurança; 

f) Indenizações decorrentes de danos ocasionados à terceiros e à CIGÁS; 

g) Aquisição de Materiais e Equipamentos; 

h) Materiais de Consumo; 

i) Teste Hidrostático; 

j) Especificação e instalação das válvulas; 

l) Especificação e Instalação das ERPMs e ERPs; 

m) Especificação e Instalação do sistema de proteção catódica; 

n) Especificação e Instalação do sistema de telemetria; 

o)  Recomposição e sinalização da faixa; 

p) Condicionamento das Redes; 

q) Entrega das Instalações/Atualização da Licença de Operação; 

r) Emissão do “AS BUILT”;  

s) Emissão do “Data Book” de construção e montagem. 

7.27. Apresentação da documentação 

7.27.1. No Anexo A é apresentado o “Fluxograma de Tramitação de Documentos” entre 

CIGÁS e a projetista; 
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7.27.2. Todos os documentos técnicos gerados pela projetista devem estar de acordo as 

instruções da CIGÁS. 

7.27.3. É do escopo da projetista a revisão dos desenhos de terceiros e/ou da CIGÁS, de 

interface com o início do projeto de sua elaboração, e inclusão destes na Lista de 

Documentos.  

7.27.4. Os documentos a serem emitidos devem obedecer em princípio à seguinte 

prioridade: 

a) Lista de documentos; 

b) Fluxograma; 

c) Diagrama de causas e efeitos; 

d) Memória de Cálculo; 

e) Planta chave; 

f) Plantas e perfis da diretriz; 

g) Plantas e perfis de interferências (cruzamentos, travessias e trechos especiais); 

h) Plantas das Instalações das Estações; 

i) Projeto de Proteção Catódica; 

j) Projeto de telemetria; 

l) Desenhos de detalhes; 

m) Especificações técnicas de construção e montagem. 

7.27.5. Paralelamente ao relacionado no subitem anterior, demais documentos e projetos 

complementares, devem ser emitidos conforme indicado no escopo do projeto, e sempre 

que julgados necessários pela CIGÁS. 

7.27.6. Os documentos devem ser emitidos de acordo com os seguintes propósitos das 

emissões: 
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a) Para aprovação; 

b) Atendendo aos comentários;  

c) Liberado para execução. 

7.27.7. Os desenhos de planta e perfil devem ser apresentados em escala igual ao do 

levantamento topográfico cadastral (1:500). E devem estar de acordo com a instrução 

CIGÁS ITCIG.GET.01. 

7.27.8. A CIGÁS fornecerá a projetista, para que sejam contemplados no projeto em 

questão: 

7.27.9. Modelo de dados para o SIG - Sistema de Informação Geográfica (AutoCAD® Map 

3D) contendo: 

a) Modelos de layers; 

b) Modelos de penas; 

c) Simbologias; 

d) Atributos; 

7.27.10. Dados de equipamentos de rede; 

7.27.11. Máscara do projeto, incluindo a forma de apresentação com molduras e campos 

a serem preenchidos. 

Obs.: Na falta de fornecimento de algum dos itens ou fornecimento incompleto por parte 

da CIGÁS, a projetista deverá elaborar o item faltante ou revisar o que estiver incompleto 

e apresentar para análise e aprovação da CIGÁS. 

7.28. Procedimentos de controle de qualidade 

7.28.1. O projetista deverá apresentar os seguintes procedimentos: 

7.28.2. Controle de projeto. 
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7.29. Planejamento do projeto 

7.29.1. A projetista deverá apresentar cronograma detalhado, definindo os prazos de 

execução dos serviços. 

7.29.2. Interfaces técnicas e organizacionais: 

7.29.3. A projetista deverá apresentar o organograma para os serviços de projeto, bem 

como definir as interfaces técnicas e organizacionais entre os que participam do processo 

de projeto. 

7.29.4. A projetista deverá considerar as interfaces internas e as interfaces com a CIGÁS, 

a qual participará do processo de projeto, através da análise e aprovação dos documentos. 

7.30. Entrada de projeto 

7.30.1. A projetista deverá manter o controle das entradas de projeto, compreendendo os 

dados técnicos contratuais e os dados técnicos complementares, definidos pela CIGÁS 

durante a fase de desenvolvimento do projeto, através de comentários na documentação 

técnica e / ou através de esclarecimentos prestados à projetista. 

7.31. Saída de projeto 

7.31.1. A projetista deverá manter o controle da distribuição da documentação técnica, para 

comentários da CIGÁS. 

7.32. de projeto: 

7.32.1. A projetista deverá executar a “verificação de projeto” antes de sua emissão. A 

verificação deverá ser feita por profissional qualificado, que não tenha participado 

diretamente da elaboração do documento, mas que tenha pleno conhecimento do assunto. 

Fica definido e claro que a ação da CIGÁS, através dos comentários / aprovação dos 

documentos, não tem a responsabilidade de verificação de projeto da projetista. Essa 

função é de integral responsabilidade da projetista, através de seu Controle de Qualidade. 

Cabe ao Controle de Qualidade da CIGÁS acompanhar e fiscalizar as atividades para 

garantia do atendimento as diretrizes da companhia. 
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7.33. Controle de documentos e dados: 

7.33.1. A projetista deverá apresentar o procedimento adotado para controle de 

documentos, considerando as seguintes orientações: 

7.33.2. Toda documentação de projeto será relacionada na “Lista de Documentos”, a qual 

deverá ser atualizada sempre que houver revisão, inclusão ou cancelamento de 

documentos. Após a primeira emissão da “Lista de Documentos”, a projetista não poderá 

alterar a numeração de documentos, podendo, entretanto, proceder a cancelamentos ou 

inclusões. A Lista de Documentos de projeto será emitida por processo informatizado, 

conforme modelo CIGÁS. 

7.33.3. A cada emissão de um documento de projeto corresponderá uma revisão do 

mesmo.  Somente serão distribuídas as folhas revisadas de cada documento quando o 

documento possuir folha de capa. Esta deverá, também, ser revisada e distribuída junto 

com as folhas alteradas.  As revisões deverão ser historiadas na primeira folha do 

documento.  

7.33.4. O cancelamento de qualquer documento de projeto será efetuado conforme a 

instrução CIGÁS ITCIG.GET.03. 

7.33.5. A tramitação dos documentos de projeto entre a projetista e a CIGÁS deverá ser 

controlada por um Guia de Remessa.  

7.33.6. Os documentos de projeto devem ser verificados, aprovados, assinados e datados 

pela projetista, antes de sua emissão ao Controle de Qualidade da CIGÁS. 

7.33.7. A projetista deverá apresentar o procedimento adotado para controle da distribuição 

dos documentos, considerando que: 

7.33.8. Toda documentação de projeto deve ser submetida à aprovação da CIGÁS em 

meio digital e impresso. 

7.33.9. Toda remessa deve ser feita por documento Oficial. 

7.33.10. A cada emissão ou revisão de documento, deve ser necessariamente emitida a 

“Lista de Documentos” revisada, bem como o arquivo digital do documento. 
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7.33.11. Identificação e Rastreabilidade 

Todos os documentos de projeto deverão ter a identificação e rastreabilidade conforme as 

instruções CIGÁS ITCIG.GET.01, ITCIG.GET.02 e ITCIG.GET.03. 

7.34. Entrega final de documento 

7.34.1. Ao término dos serviços, antes da assinatura do termo de recebimento definitivo 

(TRD), a projetista deverá entregar toda documentação de projeto, atualizada, como segue: 

7.34.2. Os arquivos digitais dos documentos devem ser entregues em CD devidamente 

identificado, e seu conteúdo organizado em “pastas” divididas da seguinte forma: 

a) Lista de Documentos; 

b) Projeto Executivo; 

c) Documentos da Qualidade 

7.34.3. A documentação impressa (02 cópias) deve ser entregue organizada em pastas 

devidamente identificados, conforme o seguinte padrão: 

7.34.4. Pasta ELETRON, tipo pino / tubo na cor branca, com plástico frontal e lateral para 

identificação (Modelo de Ref. 2070), ou sob avaliação do Controle de Qualidade da CIGÁS; 

7.34.5. Documentos organizados da mesma maneira que os arquivos digitais: 

a) Lista de Documentos; 

b) Projeto Executivo; 

c) Documentos da Qualidade 

d) As buit 

Nota: Toda documentação deve estar em plano de gestão de documentação avaliado 

e aprovado pelo Controle de Qualidade da CIGÀS; 

7.35. Responsabilidade e autoridade 

7.35.1. Cabe à contratada executar os trabalhos contratados fazendo cumprir as diretrizes 

da CIGÁS. 
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7.35.2. 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 ou supervisão. 

7.35.3. 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. 

7.35.4. 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. 

7.35.5. É de responsabilidade da contratada a obtenção das licenças e autorizações 

necessárias junto aos órgãos públicos, privados e propriedades particulares. 

7.35.6. É responsabilidade da contratada antes de iniciar os serviços, elaborar um Plano 

de Gestão Ambiental para cada etapa da construção tendo como premissa essencial 

minimizar as agressões à faixa.  

7.35.7. Cabe ao corpo técnico de CIGÁS, fiscalizadora e/ou gerenciadora, fiscalizar o 

cumprimento das normas e procedimentos. 

8. REQUISITOS DE SMS 

8.1 Para prevenção de impactos ambientais, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.05_Levantamento de Aspectos e impactos Ambientais - LAIA.  

8.2 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. 

8.3 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) a GQSMS, 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; 

8.4 Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvios.  

8.4.1 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. 

8.5 Atender os requisitos do PLCIG.SMS.01_ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

e Efluentes – GRSE, praticando a organização, Limpeza e Coleta Seletiva de todos os 

resíduos gerados; 

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 

Não aplicável. 

10.  ANEXOS 

ANEXO A - Fluxograma de Tramitação e Documentos 

Nota: O Fluxograma é um padrão, porém a projetista deve apresentar em Plano de 

Qualidade, uma diretriz de gestão para avaliação pelo setor de Controle de Qualidade 

da CIGÁS; 
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ANEXO A - Fluxograma de Tramitação e Documentos 

PROJETISTA 

CIGÁS 

CONTROLE DE 
QUALIDADE 

FISCALIZAÇÃO 
(Departamento técnico) 

   

 

Elaboração de 

documentos 

Emissão para 

aprovação 

Analisa/Come

nta/Aprova 

Informação/ 

Controle/Arqui

vo 

Comentári

o? 

Altera 

Escopo? 
Revisa, 

atendendo o 

comentário 

Autoriza

? 

Informação/ 

Controle/Arqui

vo 

Arquivo 

Emiti liberado 

para 

execução 

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO 

SIM NÃO 

2 VIAS + 

AD 

1 VIA + 

AD 

1 VIA 

(comentada)   

1 VIA   

1 VIA 

(comentada)   

1 VIAS + 

AD 

5 dias  

úteis 

Autoriza

? 

5 dias  

úteis 

5 dias  

úteis 


