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1. OBJETIVO  

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar as condições exigíveis para a 

execução de documentos elaborados para apresentação de projetos e de documentos da 

CIGÁS. Esta instrução deve ser utilizada em conjunto com as normas da ABNT citadas no 

item 05, em caso de divergência prevalecem os critérios desta instrução. 

2.  REFERÊNCIAS 

2.1 ITCIG.ENG.02- Codificação de Documentos Técnicos; 

2.2 ITCIG.ENG.03- Procedimentos para Comentário, Emissão e Revisão de Documentos; 

2.3 ABNT NBR 6492 - Representação de Projetos de Arquitetura; 

2.4 ABNT NBR 8196 - Desenho Técnico - Emprego de Escalas; 

2.5 ABNT NBR 8403 - Aplicação de Linhas em Desenhos - Tipos de Linhas - Larguras 

das Linhas; 

2.6 ABNT NBR 10068 - Folha de Desenho - Layout e Dimensões; 

2.7 ABNT NBR 12298 - Representação de Área de Corte por Meio de Hachuras em 

Desenho Técnico; 

2.8 ABNT NBR 13142 - Desenho Técnico - Dobramento de Cópia; 

2.9 ABNT NBR 21500 – Orientação Sobre gerenciamento de Projetos. 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta instrução de trabalho se aplica a projetos iniciados a partir da data de sua 

aprovação. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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5. CARGOS ENVOLVIDOS 

a)  Supervisor de Qualidade; 

b) Supervisor de Obra; 

c) Supervisor de Projetos; 

d) Analista Mecânico; 

e) Analista Civil; 

f) Analista Eletricista; 

g) Analista de Instrumentação e Automação 

h) Arqueólogo 

 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não aplicável. 

 

7.  DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1 Formatos e Tipo de Papel – O formato A4, da série A estabelecida na norma ABNT 

NBR 10068, deve ser adotado como tamanho mínimo. Sempre que possível, o uso de 

formatos diferentes da série dimensional básica deve ser evitado. 

7.2 Escalas 

7.2.1 O uso da escala deve ser conforme estabelecido na norma ABNT NBR 8196. 

7.2.2 A escala dos desenhos deve ser escrita no local próprio da legenda e, quando 

necessário, desenhada sob a forma da escala gráfica junto ao traço inferior do quadro do 

papel, com um comprimento mínimo de 150 mm (ver FIGURA A-8). 

7.2.3 Quando existirem na mesma folha desenhos escalas diferentes, as mesmas devem 

ser indicadas junto aos desenhos/detalhes a que correspondem. Na legenda deve ser 

anotado no campo 11 do item 8.5: “INDICADAS”. 
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7.2.4 Quando não for utilizada escala no desenho, deve ser anotado no campo 11 do item  

7.5: “SEM ESCALA”. 

7.3 Letras e Algarismos 

7.3.1 A altura mínima para letras, algarismos e símbolos deve ser de 01mm. Na 

elaboração de documentos por meio eletrônico, devem, preferencialmente, ser utilizadas 

fonte da família helvética (exemplo: Arial). 

7.4 Linhas e Hachuras 

7.4.1 Os tipos das linhas devem ser conforme a norma ABNT NBR 8403. 

7.4.2 Recomenda-se que a espessura mínima normal das linhas dos desenhos seja de 

0,35 mm e que para as linhas de chamada, de cota e outras linhas secundárias dos 

desenhos a espessura mínima seja de 0,13mm. 

7.4.2 O espaçamento entre as linhas de um desenho nunca deve ser menor do que 03 

vezes a sua espessura. 

7.4.3 As hachuras devem ser conforme a norma ABNT NBR 12298. 

7.5 Dimensões dos Formulários e Legenda 

7.5.1 Todas as folhas do documento devem conter um quadro destinado à legenda, 

contendo todas as indicações necessárias à sua exata identificação e interpretação. 

7.5.2 As dimensões, disposição e legendas dos documentos e desenhos devem estar de 

acordo com os respectivos formatos: 

a) formato A4, conforme FIGURAS A-1, A-2 e A-3; 

b) formato A3, conforme FIGURAS A-4, A-5 e A-6; 

c) formatos A2 ou maiores, conforme FIGURAS A-7. 

7.6 Revisões 

7.6.1 Os procedimentos para execução, emissão e revisão de desenhos devem ser 

realizados conforme recomendado na ITCIG.ENG.03. 
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7.7 Manuseio 

7.7.1 O dobramento das cópias deve ser feito como recomendado pela norma ABNT NBR 

13142. 

7.8 Procedimentos gerais 

7.8.1 Os desenhos devem ser executados através de um software de CAD (“Computer 

Aided Design”).  

7.8.2 Os arquivos dos documentos originais devem ser armazenados em seu formato 

original. 

7.8.3 O documento oficial (original e suas revisões) deve ser impresso em papel branco 

opaco. 

7.9 Responsabilidade e Autoridade 

7.9.1 É de responsabilidade dos cargos envolvidos executar os documentos técnicos 

conforme esta instrução de trabalho. 

7.9.2 O Controle da Qualidade (CQ) da GETEC tem a responsabilidade de verificar e 

padronizar todos os documentos técnicos elaborados pela GETEC. 

8 REQUISITOS DE SMS 

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

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

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

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

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

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

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

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

Patrimônio. 

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

para: 
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 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; 

 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; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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  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 

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; 
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 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. 

9 Registros 

9.1 Para documentos em formato A4, utilizar a folha de rosto indicada na FIGURA A1, nas 

demais folhas usar as FIGURAS: A-2 para orientação vertical e A-3 para orientação 

horizontal. 

9.2 Para documentos em formato A3, utilizar a folha de rosto indicada na FIGURA A-4, 

nas demais folhas usar a FIGURA A-5. 

9.3 Para desenhos em formato A3, utilizar a FIGURA A-6.  

9.4 Para desenhos e documentos em formato A2 ou maiores, utilizar a FIGURA A-7. 

9.5 Os itens identificados e numerados nas figuras de A-1 a A-8 estão descritos na 

TABELA 1. 

10  ANEXOS 

10.1 FIGURA A1 – Dimensionamento para o formato A4 apenas para a primeira; 
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10.2 FIGURA A2 – Dimensionamento para o formato A4, a partir da segunda folha. 

(Orientação vertical); 

10.3 FIGURA A3 – Dimensionamento para o formato A4, a partir da segunda folha. 

(Orientação horizontal); 

10.3 FIGURA A4 – Dimensionamento para o formato A3 apenas para a primeira; 

10.4 FIGURA A5 – Dimensionamento para o formato A3, a partir da segunda folha. 

10.5 FIGURA A6 – Legenda de desenho para o formato A3; 

10.6 FIGURA A7 – Legenda de desenho para o formato A2 e maiores; 

10.7 FIGURA A 8 – Arranjo geral para desenhos em formato A3 e maiores; 

10.8 TABELA 1 – Descrição dos itens numerados nas figuras 
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TABELA 1 – Descrição dos itens numerados nas figuras 

Campo Descrição 

01 
Imagem do Símbolo (logomarca) e Assinatura da CIGÁS 

centralizadas e ocupando 90% da Largura do campo 

02 
Nome do usuário (departamento responsável pela elaboração do 

documento) ou cliente externo a que se destina o documento 

03 

Nome do empreendimento a que se destina o documento. No caso 

de documento de caráter geral, este campo deve ser preenchido 

como “GERAL” 

04 

Nome da unidade a que se destina o documento. No caso de 

documento de caráter geral, este campo deve ser preenchido como 

“GERAL” 

05 Título do documento 

06 
Sigla ou nome do departamento da CIGÁS executante do referente 

documento 

07 
Sigla do departamento da CIGÁS executante do referente 

documento ou sigla da firma projetista contratada. 

08 
Identificação do responsável pela concepção da revisão do 

documento 

09 
Identificação do responsável pela verificação da revisão do 

documento 

10 
Identificação do responsável pela aprovação da revisão do 

documento 

11 
Indicação da escala do desenho, de acordo com o item 8.2 desta 

instrução, quando for o caso 
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12 

Identificação da natureza do documento (exemplo: Folha de Dados, 

Fluxograma). A identificação deve ser de acordo com a Instrução 

CIGÁS ITCIG.ENG.02 

13 Data da revisão do documento 

14 Numeração das folhas do documento 

15 
Número do documento. A numeração deve ser de acordo com a 

Instrução CIGÁS ITCIG.ENG.02 

16 
Indicação de revisão do documento, conforme a Instrução CIGÁS 

ITCIG.ENG.03 

17 

Código do Centro de Custo (CC), Ordem de Trabalho (OT), número 

do Programa Orçamentário ou outros, a que está vinculado o 

documento, quando houver. Caso contrário este campo deve ficar 

em branco 

18 

Espaço reservado para emissão original: 

a) firmas projetistas contratadas, devendo obrigatoriamente conter: 

Nome ou logotipo da firma; Numeração interna de referência (se 

houver); Número do contrato a que está vinculado o documento 

técnico; Nome e rubrica do responsável técnico pelo documento 

técnico; Número do seu registro no órgão de classe (exemplo: 

CREA, CRQ); 

b) para identificação de arquivos em meio eletrônico devem ser 

informados, no mínimo, o aplicativo, a sua versão e o nome do 

arquivo eletrônico. 

Obs.: Caso necessário, a altura do campo 18 (indicada nas figuras 

do anexo A) pode ser aumentada. No caso da Figura A-1, quando é 

aumentada a altura do campo 18 a altura do campo 19 deve diminuir 

na mesma proporção. 
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19 
Descrição das revisões do documento, conforme a Instrução CIGÁS 

ITCIG.ENG.03 

20 

Notas gerais relativas ao desenho técnico (exceto formato A4) 

conforme indicado na FIGURA A-8. Esse campo pode também ser 

utilizado para tabelas, simbologias e correlatos, conforme necessário 

21 
Documentos de referência, relativos ao desenho técnico (exceto 

formato A4), como indicado na FIGURA A-8 

22 
Identificação do responsável pela concepção do documento na 

emissão (REV.0) 

23 Data da emissão (REV.0) do documento 

24 
Identificação do responsável pela verificação da emissão (REV.0) do 

documento 

25 
Identificação do responsável pela aprovação da emissão (REV.0) do 

documento 

26 Formato definido pela norma ABNT NBR 10068 

 

 

 

 

 


