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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

necessários para atingir as metas de segurança, proteção ao meio ambiente e qualidade 

pretendidos pela CIGÁS na execução dos serviços de abertura de pista para a posterior 

abertura de vala e em seguida a instalação de tubulações para a distribuição de gás 

natural. 

2. CARGOS ENVOLVIDOS 

2.1 Supervisor de obras 

2.2 Supervisor de Qualidade 

2.3 Operador de escavadeira 

2.4 Operador de caminhão munck 

2.5 Inspetor de dutos 

2.6 Encarregado de civil 

2.7 Técnico em Edificações e/ou Engenheiro Civil 

2.7 Técnico de segurança 

2.8 Arqueólogo  

2.9 Técnico de Arqueologia 

2.10 Ajudantes 

3. RESPONSALIDADE E AUTORIDADE 

3.1 Cabe à CIGÁS, através da supervisão e/ou fiscalizadora, acompanhar o cumprimento 

dos procedimentos, instruções de trabalho e execução das diretrizes definidas em projeto. 

3.2 É responsabilidade da contratada, planejar e fazer análise crítica do projeto conceitual, 

antes do início dos trabalhos. Quaisquer modificações que se fizerem necessárias ou 

contribuírem para a viabilidade dos trabalhos, devem ser apresentadas com antecedência 
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para a aprovação da CIGÁS, através da supervisão de obra e qualidade e/ou fiscalização 

terceirizada. 

3.3 É responsabilidade da contratada, buscar junto às prefeituras e concessionárias, as 

informações de cadastros de utilidades existentes. 

3.4 É de responsabilidade da contratada, toda e qualquer interferência por ela encontrada na 

execução dos serviços, não cabendo a mesma nenhuma reivindicação junto à CIGÁS após 

assinatura do contrato. 

3.5 É de responsabilidade da contratada a contratação do técnico em arqueologia para a 

execução das atividades de campo, conforme o procedimento das atividades arqueológicas, 

sob a coordenação do arqueólogo da CIGÁS.  

3.6 Cabe a fiscalizadora e/ou gerenciadora, fiscalizar o cumprimento das normas e 

instruções. 

4. APLICAÇÃO 

Esta instrução será aplicada em campo, na execução dos serviços de abertura de pista para 

a posterior abertura de vala e em seguida a instalação de tubulações em subsuperfície para 

a distribuição de gás natural. 

5. REFERÊNCIA DOCUMENTAL 

NR 18-Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. 

ABNT NBR-12712/2002-Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível. 

ABNT NBR-9061/1985-Segurança de Escavação a Céu Aberto. 

PROCIG.SMS.04 - Diretriz de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos 

(Construção e Montagem / Manutenção). 

ITCIG.ENG.04 - Requisitos do Sistema da Qualidade. 

PROCIG.ENG.02 – Procedimento Atividades Arqueológicas 
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6. TERMOS E DEFINIÇÕES 

6.1 Área de domínio – Área de terreno, de dimensões definidas, destinadas à instalação 

de linhas, complementos, leitos de anodos, estações de bombeamento, válvula de 

bloqueio, e demais instalações. 

6.2 Contratada – Empresa classificada através de um processo licitatório (Lei de 

Licitações e Contratos nº 8.666/93) para a construção e montagem do empreendimento. 

6.3 Faixa de Domínio - Área de terreno de largura definida, ao longo do eixo central onde 

está inserida a tubulação de um gasoduto legalmente destinada à instalação, operação e 

manutenção do mesmo. 

6.4 Faixa de servidão – Área de terreno de largura definida, ao longo da diretriz de um 

gasoduto, de propriedade de terceiros, legalmente destinada à instalação, operação e 

manutenção do mesmo. 

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

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

6.6 Levantamento topográfico - Execuções de todas as operações necessárias para a 

representação, no papel, dos elementos do terreno, seu contorno, dimensões e posição 

relativa, tais como a medição de ângulos e distâncias, e a execução de cálculos e 

desenhos necessários à sua representação gráfica. 

6.7 Sinalização vertical – Subsistema de sinalização viária através de placas, onde o 

meio de comunicação (sinal ou dizeres) está na posição vertical, fixado de lado ou 

suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, 

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

legalmente instituídas. 

6.8 Supervisor – É o técnico designado pela CIGÁS para supervisionar os trabalhos da 

contratada. 

6.9 Topografia – Ciência aplicada, baseada na geometria e trigonometria, que tem por 

objetivo representar ortogonalmente, sobre uma superfície plana, uma porção limitada da 

superfície terrestre com todos os seus acidentes naturais e artificiais, por meio da medida 

de três elementos do espaço, como duas distâncias e uma elevação ou uma distância, 
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uma direção e uma elevação. Um trabalho topográfico compreende três etapas, a saber: 

topometria (parte matemática), topologia (parte interpretativa do relevo) e desenho 

topográfico (parte gráfica). 

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

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

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

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

pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 

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

6.13 Via urbana – Ruas, avenidas, vielas, caminhos e similares abertos à circulação 

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

edificados ao longo de sua extensão.  

6.14 Blindado – Estrutura metálica fabricada para escoramento de valas. 

7. RECURSOS NECESSÁRIOS 

- EPI’s 

- Ferramentas manuais 

- Retroescavadeira  

- Bob Cat 

- Caçamba 

8. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

8.1 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 na instrução de sinalização de obra 

(ITCIG.ENG.21). 

8.2 REQUISITOS GERAIS 

8.2.1 Os serviços de preparação da pista consistem na melhoria dos acessos e 

preparação da pista através de limpeza, supressão vegetal e terraplenagem, se 
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aplicáveis, de forma a prover a área a ser atravessada das condições mínimas que 

permitam a execução dos demais serviços de construção e montagem.  

8.2.2 No momento da realização dos trabalhos de supressão da vegetação e abertura de 

pista terá que ter, quando requerido, a presença de um arqueólogo ou técnico em 

arqueologia, para averiguar a presença ou não de vestígios arqueológicos. Caso no 

momento da execução dessas atividades não esteja presente nenhum dos dois 

profissionais e os demais identifiquem algum tipo de material diferente no solo, a atividade 

deverá ser paralisada até a chegada de um dos profissionais acima citados. 

8.2.3 Somente são executados cortes ou aterros na pista, quando a topografia do terreno 

inviabilizar os serviços de construção e montagem. 

8.2.4 Quando houver necessidade de cortes ou aterros na faixa, devem ser considerados 

os critérios específicos para o projeto e controle segundo diretrizes estabelecidas no 

plano de gestão ambiental e procedimento específico de terraplanagem. 

8.2.5 As interferências devem ser pesquisadas, materializadas e perfeitamente 

identificadas antes da abertura de pista. As interferências do tipo linha telefônica, 

adutoras, esgoto e outras que interfiram com a construção, somente serão removidas em 

caso de extrema necessidade, após a obtenção de permissão das empresas 

concessionárias e com o acompanhamento destas. Em casos de linhas telefônicas, estas 

podem ser manuseadas (levantadas) com cuidado para permitir a passagem dos 

equipamentos. 

8.2.6 Antes do início dos serviços, a contratada deve notificar por escrito aos órgãos 

públicos e aos proprietários de imóveis no logradouro.  

8.2.7 Na ocasião, deve ser informado ao proprietário que as cercas atravessadas pela 

obra serão removidas, enroladas e substituídas para permitir o trânsito dos equipamentos 

e a execução dos serviços. Após a execução dos serviços de construção e montagem, as 

cercas devem ser reconstruídas à sua condição original. A contratada não pode remover 

nenhuma instalação de terceiros sem a devida autorização dos mesmos. 

8.2.8 Todas as cercas para o gado ou para segurança devem ser mantidas pelo uso de 

um sistema temporário de colchetes. Antes da cerca ser cortada ela deve ser 

adequadamente enrolada, e o colchete deve ser construído com material similar ao da 

cerca. Em nenhum momento, deve-se deixar uma cerca aberta. 
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8.2.9 Os meios provisórios utilizados pela contratada devem ser mantidos sempre 

fechados. 

8.2.10 As cercas destruídas acidentalmente são recompostas com as mesmas 

características originais. Quando houver algum impedimento para a recomposição 

imediata, é feito um conserto provisório para posterior recomposição definitiva. 

8.2.11 Quando houver suspeita ou conhecimento de existência de interferências 

subterrâneas como tubulações de água, esgoto e outras, a contratada deve realizar 

sondagens manuais. 

8.2.12 Quando a diretriz atravessar pomares, jardins, matas, reservas florestais e áreas 

de reflorestamento, a pista deve ser aberta com a largura estritamente necessária ao 

lançamento da linha e de modo a não ocasionar o rebaixamento do perfil do terreno 

existente. 

8.2.13 Se for necessário o uso de material explosivo para remoção de rochas, raízes e 

outros obstáculos existentes na pista, a construtora deve elaborar procedimento 

específico atendendo as diretrizes e disposições do Ministério do Exército e Ministério do 

Trabalho.  

8.2.14 Independente dos serviços de proteção e drenagem definitivos que são utilizados 

na pista, a construtora deve proteger imediatamente as áreas críticas de modo a não 

expor a riscos a pista e as propriedades adjacentes. 

8.2.15 Nas travessias de cursos d´água, a abertura da pista deve ser feita de forma a 

evitar o represamento ou diminuição da seção de escoamento. 

8.2.16 Quando a faixa atravessar áreas ocupadas por vegetações arbóreas, onde se fizer 

necessário o desmatamento, devem ser tomados os cuidados descritos abaixo: 

a) Todo desmatamento deve ser autorizado pelas autoridades e órgãos competentes; 

b) O tombamento das árvores deve ser sobre a faixa; 

c) Árvores de grande porte devem ser desgalhadas previamente de modo a não atingir a 

vegetação fora da faixa; 

d) Os tocos e raízes devem ser removidos ao longo do eixo da vala e também para      

permitir o livre trânsito de equipamento; 

e) Não é permitido o uso de germicidas, herbicidas, bactericidas bem como a prática de 

queimada para limpeza da faixa. 
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8.3 Abertura de pista em zona urbana 

8.3.1 A abertura de pista em zona urbana acontece com as seguintes premissas: 

 

a) Marcação da faixa de domínio / locação – inicialmente realizam-se os serviços de 

topografia (será feito o estaqueamento de 20 em 20 metros), com as marcações da faixa 

em que será implantado, para locação das valas sobre o eixo do gasoduto, onde será 

feito o desfile da tubulação, nunca obstruindo a passagem do transeunte, mesmo que seja 

feita sobre a calçada, sempre deverá deixar uma faixa de circulação livre.  

 

b) Posteriormente à marcação da faixa de domínio, a próxima etapa é a abertura de pista, 

que é a área de trabalho que será utilizada para implantar o duto. 

 

c) Nessa etapa, faz-se o uso de máquinas e equipamentos como: a escavadeira, a 

retroescavadeira e martelete pneumático, caso seja necessário. É iniciada a limpeza da 

área com a retirada da camada de asfalto e colocada sobre a caçamba para o descarte 

em local apropriado e licenciado pelos órgãos ambientais. 

 

d) Na sequência vem a abertura de vala para que o duto, já com todos os processos de 

construção e montagem concluídos (processos de soldagem, inclusive inspeções e 

aplicação de revestimentos), seja enterrado. A partir daí vai sendo escavada a vala 

propriamente dita e todo o material sedimentar é encaminhado também para uma área de 

descarte, podendo ser aproveitado ou não.  A abertura de uma vala deverá ter em média 

1,50m de largura, variando a depender do diâmetro do duto em conformidade com o 

procedimento executivo aplicado. A partir da profundidade de 1,25m e dependendo da 

largura da vala, é necessário o escoramento da vala, para não provocar acidentes ou ter 

que retrabalhar a escavação caso as estruturas das paredes laterais venham a ceder, ou 

desmoronar (Recomenda-se o uso do blindado). 

 

e) No momento do desenvolvimento dessas atividades, faz-se necessário a presença dos 

profissionais habilitados e qualificados para o acompanhamento da mesma conforme 

normas e procedimentos aplicados. 
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f) Após a abertura da vala, os dutos já deverão estar condicionados a proceder com o 

abaixamento do mesmo no interior da vala. 

 

8.4.  Relatório 

8.4.1 O Controle da Qualidade da contratada através de pessoal técnico qualificado deve 

emitir um relatório por Km com pelo menos os itens abaixo descritos: 

a) Supressão vegetal; 

b) Acessos; 

c) Remoção de cercas e instalação de colchetes e cercas; 

d) Interferências (adutoras, esgotos, etc.); 

e) Terraplanagem; 

f) Largura da pista; 

g) Preservação da drenagem existente; 

h) Preservação dos Corpos D´Água; 

i) Atendimento ao Procedimento Ambiental; 

j) Sinalização de pista; 

k) Uso de áreas adicionais; 

l) Proteção ambiental; 

m) Limpeza e deposição de resíduos; 

n) Marcação das laterais da pista; 

o) Certificado das áreas destinadas ao descarte. 
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9. REQUISITOS DE SMS 

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

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

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

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

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

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

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

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

Patrimônio. 

9.1.1 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. 

9.2 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;  

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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9.3  Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

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

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

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

 Implantação das recomendações contidas nas APR’s antes e durante a execução das 

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

uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e 

Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

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

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

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

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

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

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

9.4 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; 
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 A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em 

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

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

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 

sistemática de área liberada fica dispensado o planejamento do trabalho para fins de 

emissão da PT. 

 

9.5  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.  

 

9.6 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; 

9.7 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 
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documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais 

e federais aplicáveis a Companhia 

10. REGISTROS 

Não aplicável. 

11. ANEXOS 

Não aplicável. 

 

 


