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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos necessários 

para orientar e fixar as condições exigíveis para os serviços de levantamento topográfico. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ABNT NBR 5984 - Norma Geral de Desenho Técnico. 

2.2. ABNT NBR 12712 - Projeto de sistema de transmissão e Distribuição de Gás 

Combustível. 

2.3. ABNT NBR 13133 – Execução de Levantamento Topográfico 

2.4. ABNT NBR 8196 – Emprego de escalas m desenho técnico – Procedimento. 

2.5. ABNT NBR 8402 – Execução de caracteres para escrita em desenho técnico – 

Procedimento. 

2.6. ABNT NBR 8403 – Aplicação de linhas de desenhos – Tipos de linhas -  largura das 

linhas – Procedimento. 

2.7. ABNT NBR 10068 – Folha de desenho - Leiaute e dimensões – Procedimento. 

2.8. ABNT NBR 10126 – Cotagem em desenho técnico – Procedimento. 

2.9. ABNT NBR 10582 – Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento. 

2.10. ABNT NBR 10647 – Desenho técnico - Norma geral – Terminologia. 

2.11. ABNT NBR 14166 – Rede de Referência Cadastral Municipal - Procedimento. 

2.12. NR18 – Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. 

2.13. DIN 18723 Teil 3 – Deutsche Normen Genauigkeitsuntersuchungen an Geodätischen 

Instrumenten – Theodolite. 

2.14. IBGE – Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos. 
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3. ABRANGÊNCIA 

Os requisitos dispostos neste documento são aplicáveis aos serviços de levantamento 

planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, suburbanas, industriais e rurais destinados a 

projetos de infraestrutura, cadastramento de interferências, cadastramento de juntas 

soldadas, demarcação de diretriz de dutos e elaboração dos desenhos conforme construído 

(as built). 

4. DEFINIÇÕES 

1.1. Altitude – Distância vertical ou diferença de nível referida à superfície média dos mares. 

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

empreendimento. 

1.3. Coordenadas – No escopo deste documento, são as coordenadas geográficas (Norte e 

Este) submétricas no sistema RTM com correção diferencial (DGPS) no datum SIRGAS 2000, 

exceto quando especificado de outra forma. 

1.4. Cota – Distância vertical ou diferença de nível referida a uma superfície de nível de 

referência, abaixo ou acima do nível do mar. 

1.5. CONTRATADA – Empresa contratada pela CIGÁS responsável pela execução dos 

serviços topográficos. 

1.6. Diretriz da Rede – Linha de centro de uma faixa. 

1.7. FISCALIZAÇÃO – Equipe indicada pela CIGÁS responsável por gerenciar e fiscalizar 

os serviços da CONTRATADA. 

1.8. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 

1.9. Levantamento Topográfico – Execuções de todas as operações necessárias para a 

representação, no papel ou em arquivo digital 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. 

1.10. Marco Geodésico – Ponto materializado no terreno cujas coordenadas são 

determinadas a partir das redes geodésicas de primeira ordem (vértices do Sistema 

Geodésico Brasileiro) 
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1.11. Nivelamento – Operação que visa a obtenção de perfis, distâncias verticais ou diferença 

de nível entre diversos pontos de uma diretriz, eixo, seção, etc., por ordem decrescente de 

precisão, o nivelamento pode ser: Geométrico, Trigonométrico e Barométrico. 

1.12. Poligonal – Figura geométrica capaz de se adaptar a qualquer terreno e composta por 

um número finito de lados ligando vários pontos intervisíveis que representam as estações de 

onde serão feitas as medições dos ângulos e das distâncias. Serve de apoio à coordenação 

e levantamento topográfico e tem como objetivo o transporte de coordenadas de pontos 

conhecidos com grande rigor (pontos de apoio), através da determinação das coordenadas 

dos pontos que a compõem. 

1.13. RDGN – Acrônimo para Rede de Distribuição de Gás Natural da CIGÁS. 

1.14. RMM – Região Metropolitana de Manaus. 

1.15. Supervisão – É o técnico designado pela CIGÁS para supervisionar os trabalhos da 

construtora. 

1.16. Topografia – Arte de representar no papel ou em arquivo digital a configuração de uma 

5. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

5.1 Todos os levantamentos topográficos devem ser realizados no sistema único de 

coordenadas RTM com obtenção de coordenadas submétricas e correção diferencial – DGPS 

no datum SIRGAS 2000. Devem ser utilizados os seguintes parâmetros de projeção: 

PARÂMETROS DA PROJEÇÃO SISTEMA RTM 

Falso Leste 400.000,00000000 

Falso Norte 5.000.000,00000000 

Latitude de Origem 0,00000000 

Longitude de Origem -60,00000000 

Fator de Escala 0,999995 

Unidade Linear Metros 

  

PARÂMETROS DE DATUM GEOCÊNTRICO SIRGAS 2000 

Sistema Geodésico de Referência ITRS 

Figura Geométrica da Superfície Terrestre GRS 1980 

Semi eixo maior a: 6.378.131m 

Achatamento f: 1/298,257222101 
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5.1.2 Todos os serviços topográficos de levantamento e implantação de gasodutos devem 

ser executados conforme NBR 13133 e esta Instrução de Trabalho, usando equipamento 

eletrônico tipo estação total com capacidade de memória para registro dos dados e GPS-RTK, 

com precisão relativa a ser atingida melhor que 5,0 cm. 

5.1.3 Toda base cartográfica digital e todos os registros referentes à implantação ou 

atualização cadastral coletados em campo pela estação total devem ser convertidos em 

arquivos digitais em formato compatível com o software Bentley® Topograph V8i identificados 

com a data, hora e local do levantamento e disponibilizados à fiscalização para comentários, 

avaliações e aprovação da CIGÁS, por meio impresso. As cópias dos dados não processados 

(arquivo digital gerado pela estação total) e pós-processados devem ser enviadas 

semanalmente para a CIGÁS para efeito de conferência e backup dos levantamentos. 

5.1.4 Os arquivos digitais devem ser fornecidos em CD/DVD-ROM. A contratada deve manter 

cópia de segurança de todos os arquivos. 

5.1.5 Todos os aparelhos de medição devem estar em perfeito estado, serem calibrados, e 

ter precisão compatível com as tolerâncias estabelecidas no item 5.3.5. A calibração dos 

aparelhos deve ser executada por laboratório pertencente à Rede Brasileira de Calibração 

(RBC), sendo também admitida a calibração em laboratório não credenciado pelo INMETRO, 

desde que sejam apresentados antecipadamente para apreciação e aprovação pela 

fiscalização, o procedimento de calibração e cópias dos certificados de calibração dos padrões 

que serão utilizados no processo, devendo estes padrões serem rastreáveis a padrões 

nacionais ou internacionais reconhecidos. Neste último caso, a fiscalização poderá, a seu 

critério, proceder diligência ao local de calibração para avaliar se o executante tem capacidade 

para garantir um serviço com qualidade aceitável. Os certificados de calibração dos aparelhos 

topográficos devem ser apresentados antes do início dos serviços. 

5.1.6 Os aparelhos devem possuir certificado de calibração dentro da validade, e os 

certificados não poderão ter sido emitidos a mais de (1) um ano. 

5.1.7 Todo serviço topográfico deve ser apresentado juntamente com um levantamento 

fotográfico do local. 
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5.1.8 Todos os trabalhos devem ser apresentados através de relatórios, planilhas, plantas e 

desenhos. Todos os documentos devem ser fornecidos em meio impresso em duas vias. Após 

a aprovação deve ser fornecido também o arquivo digital. 

5.1.9 Os arquivos digitais dos desenhos devem ser fornecidos no formato compatível com o 

software AutoCAD (formato dwg) na versão 2012 utilizada pela CIGÁS. 

5.1.10 Os arquivos digitais de planilhas e relatórios diversos devem ser fornecidos em 

formatos compatíveis com os softwares da Microsoft® (Excel®, Word® ou Access® na versão 

2013 utilizada pela CIGÁS. 

5.1.11 Os relatórios impressos devem ser encadernados e identificados de acordo com cada 

disciplina. 

5.2 REQUISITOS PARA DESENHOS 

5.2.1 Planta Chave 

5.2.2 Deve ser apresentada no formato A1 (594 x 1320 mm), sobre base cartográfica em 

escala compatível com a extensão da faixa. Nas obras urbanas a planta chave deve ser 

elaborada com base nas plantas cadastrais do município. As plantas devem conter os 

seguintes dados. 

a) Conjunto das áreas terrestres de acesso à faixa; 

b) Linhas de transmissão; 

c) Vértices da rede geodésica e da diretriz; 

d) Limites estaduais e municipais; 

e) Simbologia; 

f) Marcos topográficos com quadro na coluna de notas, com o número do marco, 

coordenadas e cotas; 

g) Na diretriz colocar o quilômetro progressivo a cada 5 km. 

5.2.3 Planta e Perfil Geral 

5.2.3.1 Deve ser apresentado um desenho de planta e perfil no formato A1 (594 x 1320 

mm), nas seguintes escalas: 
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Comprimento (km) Escala Horizontal Escala Vertical 

Até 1 1:500 1:50 

De 1 a 3 1:1.000 1:100 

De 3 a 8 1:10.000 1:1000 

DE 8 a 20 1:25.000 1:2000 

De 20 a 40 1:50.000 1:2000 

De 40 a 240 1:100.000 1:5000 

Acima de 240 1:250.000 1:5000 

 

5.2.3.2 Cada desenho de planta e perfil deve conter: 

a) Planta e o perfil de todo o traçado, indicando a quilometragem progressiva a cada 5 

km e os acidentes e interferências interceptadas; 

b) Linhas com 8 mm de altura cada no rodapé, contendo: 

i. Classe de locação; 

ii. Tipo do terreno (classificação do solo); 

iii. Divisa e identificação do município; 

iv. Divisa e identificação do proprietário; 

v. Extensão (m); 

vi. As outras linhas serão preenchidas no detalhamento do projeto; 

c) Pontos de interesse do traçado tais com: divisas municipais e estaduais, 

cruzamentos com rodovias, ferrovias e linhas de transmissão elétrica, travessias de 

rios; 

d) Documentos de referência e planta de articulação; 

e) Cotas significativas; máximas, mínimas e de interesse. 

5.2.4 Planta e Perfil Parcial 

5.2.4.1 Deve ser apresentada em um dos formatos a seguir: 
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a) A1 (841x594 mm) correspondendo a trechos de 200 metros cada formato, sendo as 

escalas não menor que 1:400H e não menor que 1:50V e 1:100V; 

b) A1 (594 x 1320 mm), correspondendo um trecho de 500 metros cada formato, sendo 

as escalas não menor que 1:500H e 1:1.000H e não menor que 1:50V e 1:100V; 

5.2.4.2 Todos os desenhos devem: 

a) Conter todas as informações levantadas topograficamente, dentre elas a diretriz dos 

dutos e ramais da RGDN e de outras tubulações e cabos, além das interferências e 

pontos notáveis superficiais numa faixa de 20 m no entorno da diretriz do ramal; 

b) Conter tabela de informações dos pontos de inflexão tais como: coordenadas, cotas 

e ângulo central; 

c) Indicar, na planta, o eixo e as laterais da faixa de domínio com indicação por escrito; 

d) Conter a locação e identificação dos ensaios geotécnicos, sondagem de exploração, 

medição de resistividade do solo e pesquisa de interferências, etc; 

e) Conter indicação de todos os cruzamentos e travessias, bem como o número do 

desenho específico inclusive os de cruzamento com linha de transmissão elétrica; 

f) Indicar o Datum adotado e referência de nível; 

g) Indicar os marcos de referência topográfica; 

h) Indicar os documentos de referência; Macrolocalização, Planta Chave, Planta de 

articulação e Perfil Geral; 

i) Conter no título o quilômetro progressivo inicial e final do desenho; 

j) Conter no centro ao alto o nome do(s) município atravessado; 

k) Indicar seção transversal da faixa, mostrando interferências enterradas ou aéreas 

quando existir; 

l) Classificação do solo; 
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5.2.4.3 Os seguintes requisitos são aplicáveis aos desenhos atualizados conforme 

construído (as built): 

a) Cada junta soldada deve ser representada na planta e no perfil por um ponto 

identificado pelo número da junta adotado pelo Controle da Qualidade nos registros 

de inspeção; 

b) Para cada tubo representado no perfil (segmento entre duas representações de 

juntas soldadas) devem ser indicados o número de fabricação e a geometria 

(relacionada ao curvamento), conforme indicado nos registros de inspeção do 

Controle da Qualidade; 

c) Deve haver uma tabela com a lista das juntas soldadas representadas no desenho 

e suas respectivas coordenadas (Norte, Este e elevação). 

5.2.5 Relatório Final 

5.2.5.1 Deve ser apresentado um relatório em formato A4 e encadernado e em meio 

digital contendo: 

a) Memória de cálculo do nivelamento e da extensão desenvolvida; 

b) Memória de cálculo do estaqueamento do eixo da diretriz; 

c) Relatório da poligonal com todos os elementos da poligonal evidenciando todos os 

fechamentos topográficos atendendo às tolerâncias exigidas; 

d) Levantamento fotográfico da diretriz básica. 

5.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5.3.1 Referências topográficas 

5.3.1.1 Marcos de referência de coordenadas e cotas 

5.3.1.1.1 Os marcos devem ser construídos de concreto estrutural, conforme modelos do 

anexo A. 

5.3.1.1.2 No assentamento dos marcos deve-se atentar para suas condições de fundação 

de maneira a assegurar a sua estabilidade. 
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5.3.1.1.3 Os marcos devem ser implantados em locais acessíveis, protegido de colisões 

e em locais altos sempre que possível, de forma a garantir a integridade e preservação dos 

mesmos. É importante a verificação de projetos viários para a melhor definição de localização 

da implantação, preferencialmente distantes de coberturas metálicas, piscinas e quaisquer 

outros elementos que possam gerar o efeito de multicaminhamento na determinação de 

coordenadas. Quando for imprescindível a localização de marcos próximos a esses 

elementos, deve ser considerado a condição de multicaminhamento na obtenção das 

coordenadas e proposta ação mitigadora e/ou a correção dos dados obtidos com multi 

reflexão. 

5.3.1.1.4 A instalação dos marcos deve ser feita preferencialmente ao longo da diretriz do 

duto. Em áreas onde haja muitos obstáculos que impeçam a visada recíproca entre marcos 

ao longo da poligonal em distâncias menores que 2 km, devem ser adotados locais alternativos 

para a instalação dos marcos e outras rotas para encaminhamento da poligonal, de forma a 

minimizar a necessidade de implantação de marcos. 

5.3.1.1.5 Quando o comprimento da poligonal for igual ou menor que 2 km, deve ser 

instalado um par de marcos de referências topográficas, de modo a permitir visadas 

recíprocas, no início e término da poligonal. Para poligonais superiores a 2 km, instalar marcos 

intermediários com visadas para os marcos ré e vante a intervalos de no máximo 2 km. 

5.3.1.1.6 Os marcos devem ser identificados por numeração em baixo relevo, gravado na 

placa de bronze do topo (tachão), onde devem constar também suas coordenadas e cota. 

Estas informações devem ser transcritas no relatório de registro de marcos topográficos, que 

passará a ser parte integrante do projeto conforme construído. O relatório de locação de 

marcos topográfico deve conter, no mínimo as seguintes informações: 

a) Altitudes e coordenadas geodésicas; 

b) Croquis de localização e descrição do acesso; 

c) Fotos do marco e da área implantada com registro de pontos notáveis como 

comércios; 

d) Prédios públicos e outras referências; 

e) Data de implantação e executante; 
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Obs.: Em região urbana em áreas pavimentadas as bases dos marcos topográficos devem 

ser instaladas enterradas, de modo que os tachões fiquem nivelados com o pavimento 

acabado. 

5.3.1.1.7 Todas as locações topográficas devem partir de malhas de coordenadas RTM, 

transportadas de marcos geodésicos implantados pelo IBGE ou outra instituição pública ou 

privada, desde que devidamente documentados. Cabe à CONTRATADA a localização dos 

marcos existentes mais próximos e a obtenção dos dados geográficos junto ao responsável 

pela sua implantação. Estes dados devem ser apresentados à CIGÁS para aprovação antes 

do início do transporte de coordenadas até o ponto onde será implantado o marco topográfico 

da CIGÁS. 

5.3.1.1.8 Caso se mostre inviável o transporte de coordenadas partindo de um marco 

geodésico já implantado, a CONTRATADA deve implantar marcos geodésicos em local 

conveniente e suas coordenadas devem ser determinadas por rastreamento de satélites dos 

sistemas de geo Posicionamento GPS ou GLONASS, obtidas através de receptores GNSS 

multifrequência. Os equipamentos utilizados devem atender ao menos às especificações 

constantes no item 5.3.1.2. 

5.3.1.1.9 Os marcos geodésicos devem ter suas altitudes determinadas através de 

nivelamento geométrico de acordo com as especificações da classe II da norma ABNT NBR 

13133 - Nivelamento de linhas ou circuitos e seções, executado com nível classe 2, precisão 

melhor ou igual a + 10 mm/km, utilizando miras dobráveis, centimétricas, aferidas com prumo 

óptico, leitura do fio médio, ida e volta ou circuito fechado, com ponto de segurança (PS) a 

cada 2 km, e tolerância de fechamento de 20 mm*(K)1/2, sendo K a extensão nivelada em 

quilômetros, medida em um único sentido. Devem-se utilizar como referências de partida e 

chegada as RN (referência de nível) pertencentes à rede de 1ª ordem do IBGE, que são 

referenciadas ao (datum vertical de Imbituba). 

5.3.1.1.10 O transporte de coordenadas para implantação de marcos topográficos deve ser 

feito a partir de uma base com coordenadas conhecidas, vinculadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro (SGB), de responsabilidade do IBGE, quando realizados fora da RMM, ou ao 

Sistema de Referência Cartográfica da Região Metropolitana de Manaus (SRC/RMM) quando 

realizados no âmbito da RMM. 
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5.3.1.1.11 A CONTRATADA deve elaborar monografia de todos os marcos, incluindo os 

marcos existentes utilizados, com registro fotográfico e croqui de localização. A monografia 

deve ser elaborada em formulário em conformidade com o formato padrão CIGÁS para 

margens, cabeçalho, rodapé e campos de responsabilidades, já o campo de trabalho do 

formulário (espaço destinado para apresentação dos trabalhos) deve estar em conformidade 

com Anexo A2 da NBR 13133 contendo no mínimo campos para: 

a) Dados da estação; 

b) Dados da obra/empreendimento/cliente; 

c) Descrição do marco; 

d) Campo para registro fotográfico; 

e) Dados do marco de referência; 

f) Itinerário; 

g) Croqui. 

5.3.1.2 Especificações dos equipamentos 

5.3.1.2.1 Receptores GNSS 

a) Os receptores devem ser do tipo geodésico, com capacidade de rastreio das 

constelações NAVSTAR/GPS e GLONASS nas faixas de frequência L1/L2, com 

módulo de correção em tempo real para levantamentos no modo RTK (Real Time 

Kinematic); 

b) Uma frequência (L1), para linhas de base de comprimento até 20 (vinte) km; 

c) Dupla frequência (L1 e L2) para linhas de base de comprimento superior a 20 

(vinte) km; 

d) Desvio-padrão (s) de cada componente da linha de base medida (dx, dy, dz), no 

método diferencial estático, igual ou superior a: 

i. Distância horizontal  (10mm + 2ppm x D); 

ii. Distância vertical  (20mm + 2ppm x D); 

iii. Azimutal  (1” + 5”/D), onde D é a distância entre as bases, em km; 
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iv. Para atingir a precisão mencionada acima, exigem-se as seguintes condições: 

 Sessões de observação com duração mínima de 30 min; 

 Observação contínua de no mínimo cinco satélites durante toda a sessão 

de rastreio; 

 Observação e processamento de fase de batimento da portadora; 

 Precisão das coordenadas orbitais igual ou melhor que 1 ppm; 

 Ausência de multicaminhamento; 

 Os procedimentos de rastreamento e pós-processamento devem garantir 

precisão melhor ou igual a 1:50.000; 

 O dispositivo para medir a altura instrumental deve ter resolução 

milimétrica; 

 As antenas devem ser instaladas em pilares ou tripés e niveladas 

empregando-se base nivelante com prumo óptico aferido. 

5.3.1.2.2 Estação Total 

O equipamento deve atender, minimamente, às especificações da classe II da norma ABNT 

NBR 13133 – Nivelamento de linhas ou circuitos e seções; 

5.3.1.2.3 Nível 

O equipamento deve atender, minimamente, às especificações da classe II da norma ABNT 

NBR 13133 – Nivelamento de linhas ou circuitos e seções; 

5.3.2 Sistema de Informação Geográfica (GIS) 

5.3.2.1 Deve ser fornecida uma base de dados geográficos (geodatabase) para o 

sistema de informações georreferenciadas (GIS), conforme especificado na ET-

000.0000.CIG.51A.001. 
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5.3.3 Os mapas eletrônicos da rede devem ser fornecidos em arquivos vetoriais nos formatos 

SHP (shape file), KMZ (Google Earth®) e DWG (AutoCAD®).Piquetes 

5.3.3.1 Os piquetes devem ser de madeira de lei medindo 3,0 x 3,0 cm de seção e 25,0 

cm de comprimento mínimo, com uma das extremidades pontiaguda para a cravação no 

terreno; 

5.3.3.2 Devem ser utilizados como referência topográfica provisória, materialização dos 

pontos de início e fim das curvas (PC e PT), ponto de inflexão horizontal (PI) e pontos de 

amarrações. 

5.3.4 Estacas testemunhas 

5.3.4.1 As estacas testemunhas devem ser de madeira de lei medindo cerca de 5,0 x 

1,5 cm de seção e 50 cm de comprimento, com uma das extremidades pontiaguda para a 

cravação no terreno. A identificação das estacas (número, km, etc.) deve ser feita com tinta 

esmalte sintético de cor amarela, em fundo branco; 

5.3.4.2 As estacas testemunhas devem ser utilizadas junto a cada piquete para facilitar 

a localização dos mesmos e também na lateral da faixa a cada espaço de 5 estacas do 

estaqueamento progressivo, conforme descrito no item 5.3.9.1. As estacas testemunhas 

devem ser colocadas fora da faixa de trabalho em locais estratégicos, de modo a não serem 

arrancadas durante a execução dos trabalhos. Quando se tratar de serviços em zona urbana, 

onde se tornar inviável a cravação das estacas testemunhas, deve-se utilizar sistema de 

referência auxiliar através da pintura com tinta na cor amarela no pavimento, meio-fio ou outros 

locais que permitam uma fácil localização durante a execução dos serviços. 

5.3.5 Tolerâncias 

5.3.5.1 A precisão do fechamento linear deve ser melhor ou igual a + 5mm + 5ppm*D; 

5.3.5.2 A precisão final planimétrica da poligonal deve ser melhor ou igual a 1:10.000, 

calculada com o erro relativo de fechamento linear, após a compensação angular; 

5.3.5.3 A precisão do fechamento angular deve ser melhor ou igual a +07” (x) raiz de n, 

sendo “n” o número de vértices da poligonal; 

5.3.5.4 A precisão do fechamento altimétrico deve ser melhor ou igual a + 10mm/km. 
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5.3.6 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas 

5.3.6.1 O levantamento de áreas deve ser executado observando a seguinte metodologia: 

a) Implantar pelo menos três marcos topográficos com locação em forma ortogonal; 

b) Implantar uma poligonal fechada, referenciada nos marcos implantados; 

c) Nivelar o terreno com a utilização de Estação Total, determinando o MDT (Modelo 

Digital do Terreno); 

d) Levantar os detalhes de interesse, tais como diferenças de nível do solo, desde 

terreno natural aos locais pavimentados, taludes, bermas e outros, além do 

levantamento cadastral de limites de lotes, testadas de terrenos, contorno de 

edificações (quando possível o acesso), bordos de estradas, ruas, avenidas e 

rodovias, meio-fio, acostamentos, acessos, eixo de vias pavimentadas, percursos 

d’água, rios, riachos, igarapés, mata fechada, mata aberta, vegetação rasteira, 

postes, torres de alta tensão e telecomunicações, torres de água, caixas de 

passagens subterrâneas, linhas de serviços via cabeamento aéreo, árvores, 

tampões, boca de lobo, canaletas, drenagens superficiais e quaisquer outras 

instalações de superfície na faixa do projeto; 

e) Efetuar, quando necessário e mediante solicitação da FISCALIZAÇÃO, 

levantamento detalhado das interferências enterradas através de poços ou 

trincheiras exploratórias e/ou detector de tubos metálicos enterrados. 

f) Todas as interferências devem constar no projeto e ter informações quanto à 

identificação, tipo de material, diâmetro, profundidade e fluido transportado. 

g) Levantar e cadastrar topograficamente todas as benfeitorias tais como: postes, 

torres, meio fio, calçadas, pavimentação das ruas, etc, existentes numa faixa de 

15 m ao redor dos limites físicos da área, caso o projeto não defina maior largura. 

5.3.7 Levantamento topográfico da faixa 

5.3.7.1 O levantamento topográfico de faixas deve ser executado atendendo às etapas 

de pesquisa, verificação e seleção do itinerário; 

5.3.7.2 Deve ser elaborado com base em mapas ou plantas existentes do local. 
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5.3.7.3 A escolha do traçado mais favorável à implantação da Diretriz da Rede deve ser 

feita através de visita aos locais e submetida à aprovação da CIGÁS. 

5.3.8 Implantação da poligonal da diretriz da rede 

5.3.8.1 Deve ser implantada uma poligonal da Diretriz da Rede com início e fechamento 

em marcos de referência, numa distância não maior que 2,0 km. 

5.3.8.2 Nas mudanças de direção deve ser verificada a condição de curvamento do tubo 

em função do raio mínimo para curvamento a frio. 

5.3.8.3 Deve ser evidenciado o fechamento da poligonal mostrando que foram atendidas 

as tolerâncias citadas no item 5.3.5. 

5.3.9 Locação da Diretriz da Rede 

5.3.9.1 Deve ser feito o estaqueamento progressivo com estacas a cada 20 m, iniciando 

na estaca zero. 

5.3.9.2 Deve-se evitar deflexão com ângulo superior aos ângulos possíveis nos 

curvamentos de tubos a frio. Quando necessário, deve ser desenvolvida em mais de um 

seguimento de forma que não ocorram mudanças de direção bruscas. 

5.3.10 Nivelamento do eixo da faixa 

5.3.10.1 Deve ser elaborado nivelamento detalhado do eixo da Diretriz da Rede para a 

execução do perfil do terreno e deve ter fechamento nos Referenciais de Nivelamento (RN) e 

atender as tolerâncias exigidas no item 5.3.5. 

5.3.11 Cadastramento físico da faixa 

5.3.11.1 Deve ser elaborado cadastro de toda a faixa onde mostre com clareza tudo que 

esteja nela contido tais como; proprietários, cultura, vegetação, benfeitorias, etc. 

5.3.12 Pesquisa e levantamento de interferências aéreas e enterradas 

5.3.12.1 Todas as interferências aéreas e enterradas que cruzam a diretriz devem ser 

levantadas e constar no perfil com as cotas de profundidade para interferências enterradas, 

e, cota de altura para interferências aéreas. Todas as interferências devem ser pesquisadas 

para obter provas materiais precisas, não sendo suficiente a locação das interferências 
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tomando como base somente as plantas cadastrais dos órgãos envolvidos ou 

concessionários. 

5.3.12.2 As interferências paralelas devem também ser levantadas e mostradas através 

de seções perpendiculares à diretriz e fazer parte da planta e perfil, e mostradas como 

detalhes. 

5.3.13 Levantamento de dados para determinação da classe de locação 

5.3.13.1 Deve ser realizada uma pesquisa numa faixa de 200 m para cada lado do eixo 

da diretriz com a finalidade de determinar a classe de locação para gasodutos. O critério a ser 

adotado para a classificação deve ser conforme norma NBR 12712. 

5.3.14 Levantamento de cruzamento e travessias 

5.3.14.1 Nos levantamentos de cruzamentos, travessias e trechos especiais, devem 

conter todas as informações necessárias à apresentação da planta aos órgãos proprietários 

e também atender à montagem da tubulação. Estes dados devem ser no mínimo o seguinte: 

a) Para cruzamentos; levantamento planialtimétrico, locação e nivelamento do eixo 

da vala numa extensão não inferior a 60 m do eixo da estrada, nome da rodovia, 

tipo de revestimento, quilômetro da rodovia, distância entre a diretriz do gasoduto 

e o eixo da rodovia ou estrada e cidades adjacentes. 

b) Para travessias; levantamento planialtimétrico, locação e nivelamento do eixo da 

vala numa extensão não inferior a 50 m das margens, nome do rio, profundidade 

e sentido do fluxo. 

c) Para cruzamentos ou travessias nos locais que tiverem acesso (a pé, com 

equipamentos, ou por batimetria), o levantamento deve ser feito de tal forma que 

possibilite apresentar no desenho de detalhe as cotas de 3 em 3 metros.  

d) Atenção especial de segurança deve ser dada nos trabalhos a serem executados 

em rios profundos e caudalosos; ruas, avenidas e estradas movimentadas, 

visando proteger as pessoas que estão executando os trabalhos. 

e) Linha de transmissão elétrica de alta tensão; identificação da rede, coordenadas 

e identificação das torres adjacentes, menor altura dos cabos em relação ao eixo 

da diretriz e a localização do aterramento elétrico das torres. 
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5.3.14.2 Para cruzamento com ferrovias, além do que descreve os subitens a) e c) do 

item 5.3.14.1, são necessários os seguintes levantamentos: 

a) Posição quilométrica da ferrovia; 

b) Planta de situação indicando as obras de artes num raio de 100 m; 

c) Ângulo de cruzamento; 

d) Estações da ferrovia adjacentes. 

5.3.14.3 Caso a diretriz seja paralela a uma ferrovia e/ou rodovia o levantamento 

topográfico e o respectivo cadastro devem abranger uma faixa de 100 m de ambos os lados 

da diretriz. 

5.3.15 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

5.3.15.1 Cabe à contratada realizar todo o levantamento topográfico necessário para a 

perfeita execução dos serviços, respeitando todas as normas e instruções pertinentes a cada 

atividade.  

5.3.15.2 Cabe à CIGÁS fiscalizar o cumprimento das normas e instruções, através da 

FISCALIZAÇÃO. 

6 REQUISITOS DE SMS 

6.1 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:  

 

6.1.1 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.  

 

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

para:  
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a) 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;  

b) 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;  

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

d) 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.  

 

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

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

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

b) Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução; 

 

6.1.4 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:  

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

b) Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades;  

c) 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;  
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d) Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

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

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

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

f) Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR.  

 

6.1.5 Atender as orientações sobre Permissão de Trabalho (PT), principalmente no que diz 

respeito a:  

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;  

b) 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;  

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

irá executar a atividade;  

6.1.6 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.  

 

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

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção à:  
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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;  

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

a emergências;  

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

sendo ela de qualquer gravidade;  

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

 

6.1.8 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.  

 

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

terceirizadas:  

a) 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;  

b) 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 

7 REGISTROS 

Não aplicável 

8 ANEXOS 

ANEXO A - Marcos de Referência de Coordenadas 
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ANEXO A - Marcos de Referência de Coordenadas 

 


