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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo descrever os materiais e as dimensões das 

placas de concreto para proteção e identificação de dutos enterrados. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 As seguintes Normas Técnicas deverão ser consultadas: 

2.2 NBR 6118 – Projetos de Estruturas de Concretos – Procedimentos. 

2.3 NBR 7680 – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de 

concreto. 

3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução será aplicada em campo, após cobertura abertura parcial de valas para 

proteção de gasodutos. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Fck – significa Resistência Característica do Concreto à Compressão, que é medida 

justamente com testes de compressão, acarreta em números muito próximos da exatidão. 

A margem de erro é de até, no máximo, 5%. Essa especificação tem uma unidade de 

medida, a MPa, que é a sigla de Mega Pascal. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1 Supervisão de Qualidade 

5.2 Supervisão de Projeto 

5.3 Encarregado de Civil 

5.4 Pedreiro  

5.5 Ajudante 

5.6 Inspetor de Dutos 
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6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1 Betoneira 

6.2 Ferro CA-50 

6.3 Concreto 

6.4 Fôrmas 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1.1 AS PLACAS DE CONCRETO PARA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO deverão ser 

assentadas após o recobrimento da tubulação cerca de 60cm acima da geratriz superior da 

tubulação, nos casos de assentamento de tubulação pelo método destrutivo ou ainda no 

fechamento dos tie-ins no caso de assentamento de tubulação pelo método não destrutivo. 

Sua utilização será obrigatória em redes de polietileno, sob jardins. 

 

Figura 1 - Posicionamento da placa na vala 

7.1.2 As placas de concreto serão recebidas nas frentes de obras observadas as suas 

dimensões e integridades físicas de cada peça. Poderão vir a ser testemunhados por um 

profissional da CIGÁS ou outro por ela determinado, segundo seus próprios critérios. 

7.1.3 Deverão ser armazenadas de forma organizada em local pré-definido para evitar o 

remanejamento constante das mesmas evitando danificar as peças. 
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7.2. DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DA PLACA 

7.2.1 A placa de concreto armado deverá possuir as seguintes dimensões:  

• Comprimento igual a 50cm; 

• Largura para tubulações de PEAD de ø 32mm e ø 63mm igual a 30 cm,  

• Largura para tubulações de PEAD ø 110mm e ø 160 mm e tubulações AC ø 6” igual a 

40cm; 

• Largura para tubulações > Ø6” usar a formula:  d + 30 (onde d = diâmetro em 

centímetros) 

• Espessura: 7cm; 

 

7.2.2 Especificações dos materiais aplicados:  

a) Traço de concreto: usar o traço 1:3:4 com resistência característica do concreto (Fck) = 

150kgf/cm². 

 

b) Traço por saco de cimento (valores aproximados)  

• Cimento: 42,5 Kg (cimento Portland CP II, CP-III ou CP-IV): 

• Areia: 113 L (3 padiolas de areia) 

• Brita: 179 L (4 padiolas de seixo) 

• Água: 39 L 

Obs.: Dimensões aproximadas da padiola:  

• Comprimento = 45 cm 

• Largura = 35 cm 

• Altura = 24 cm padiola para areia e 29 cm padiola para seixo 

 

c) Ferragem: tela soldada com malha de Aço CA-60 de 10 x 10 cm e diâmetro do arame de 

5 mm nas duas direções e cobrimento da armadura de 3 cm. 
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Figura 2 - Armadura da placa 

 
 
7.3. DETALHAMENTO DA PLACA DE CONCRETO 

• Altura das letras: 15 cm 

• Impressão em baixo relevo: 1 cm 

• Posição das letras no centro da placa conforme figura abaixo 
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Figura 3 - Detalhamento da placa 

 

 

 

Figura 4 - Placa de concreto 
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7.4. ASSENTAMENTO DAS PLACAS DE CONCRETO  

As placas deverão possuir uma largura maior que o diâmetro do tubo condutor de gás e, 

serem assentadas coladas umas às outras, sem espaço entre elas, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 5 - Assentamento da placa ao longo da vala 

 

7.5. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

7.5.1 O material poderá ser rejeitado simplesmente com base na inspeção visual. 

7.5.2 O material é aprovado se aceito na inspeção visual e atender às características 

físicas do teste de compressão onde deve obter o resultado de no mínimo 15Mpa ou 

150kgf/cm². 

7.6 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.6.1 É de responsabilidade dos cargos envolvidos executar as atividades, conforme 

descrito nesta instrução de trabalho. 

7.6.2 É de responsabilidade da contratada a fabricação das placas de concreto, bem 

como, a utilização adequada dos materiais. 

 

8. REQUISITOS DE SMS 

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

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

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 
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 Os deveres e responsabilidades, quanto a fiscalização do cumprimento dos requisitos 

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

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

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

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

Patrimônio. 

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

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

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

período de realização do serviço, o tipo da atividade e a quantidade de colaboradores 

envolvidos; 

 Planejamento Integração/ Briefing de QSMS – Havendo necessidade de execução de 

serviços terceirizados nas instalações internas e externas da Companhia, deverá ser 

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

 As integrações serão realizadas pela GQSMS todas as terças-feiras ás 15h; 

 Os serviços serão liberados, somente após a realização da integração ou Briefing de 

QSMS, com a entrega das documentações necessárias, indicadas no anexo II 

Documentos para Credenciamento. 

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

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos, levando em consideração: 

 Uso da ferramenta Legnet para consulta dos aspectos e impacto das atividades; 

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

8.3  Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR, principalmente no que diz respeito a: 

 Comunicação em até 10 dias ao GQSMS sobre os serviços a serem executados; 

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 Implantação das recomendações contidas nas APR’s antes e durante a execução das 

atividades, principalmente quanto a utilização de todos os EPIs necessários, incluindo 

uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e 

Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da Companhia, requisitos 

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

para que ocorra revisão na APR e/ou elaboração da AST;  

 Garantir que a equipe de execução da atividade esteja treinada no procedimento 

executivo e na APR/ AST evidenciados em lista de presença; 

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

8.4 Atender os requisitos descritos no PROCIG.SMS.14 - Permissão de Trabalho (PT), 

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) visando preservar a integridade física das pessoas, da comunidade, do meio 

ambiente, dos equipamentos, e da continuidade das operações da Cigás, garantindo 

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos 

associados a atividade sejam identificados e controlados e, todo trabalho seja 

autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

instalações da CIGÁS, que ofereçam riscos de acidentes pessoais, ambientais ou 

alguma interferência na operação; 

 Atenção a proibição de emissão da Permissão para Trabalho pela mesma pessoa que 

irá executar a atividade; 

 A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em 

Espaço Confinado, atividade de Escavação, atividades de Manutenção, trabalho em 

altura, trabalho a Quente, trabalho com eletricidade, movimentação de carga, e 

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 
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sistemática de área liberada fica dispensado o planejamento do trabalho para fins de 

emissão da PT. 

 

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

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção a: 

 Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência 

Ambiental, Danos ao Patrimônio e Primeiros Socorros e o acionamento de órgãos 

externos de atendimento conforme anexos I, II, III, IV, V e VI da norma;  

 Garantia de que todo incidente, acidente e desvio siga o fluxograma de atendimento a 

emergências; 

 Garantia de que seja formada uma comissão de investigação para tratar a ocorrência 

sendo ela de qualquer gravidade; 

 Aplicação de melhorias contidas em plano de ação para mitigação da ocorrência.  

 

8.6 Atender os requisitos da NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

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

resíduos gerados; 

8.7 Para atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas 

terceirizadas: 

 Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido 

no item 7.3.4 do NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência, 

comunicando as ocorrências através do ramal 117 ou 0800-723-3202; 

 Garantir a adoção de medidas adequadas para o tratamento das ocorrências com 

característica de emergência externas e internas; 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, 

estaduais e federais aplicáveis a Companhia. 
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9 REGISTROS 

Não aplicável. 

10 ANEXOS 

Não aplicável. 


