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1. OBJETIVO 

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

para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e Controle de Qualidade (CQ) a ser 

implantado pela CONTRATADA para a execução dos serviços contratados pela CIGÁS. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. NORCIG.SMS.11 – Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e Saúde para Contratos; 

2.2. ITCIG.GET.05 – Abertura de Valas; 

2.3. ITCIG.GET.06 – Recebimento de Acessórios e Tubulação de Aço Carbono; 

2.4. ITCIG.GET.07 – Recebimento e Transporte de Acessórios de Tubulação de 

Polietileno PE 80 e PE 100; 

2.5. ITCIG.GET.08 – Revestimento Externo de Concreto em Tubos; 

2.6. ITCIG.GET.09 – Curvamento de Tubos a Frio; 

2.7. ITCIG.GET.10 – Transporte, Distribuição e Manuseio de Tubos; 

2.8. ITCIG.GET.11 – Soldagem em Tubulação de Aço Carbono; 

2.9. ITCIG.GET.12 – Soldagem de Tubulação de Polietileno; 

2.10. ITCIG.GET.13 – Fabricação e Montagem de Tubulação de Aço Carbono; 

2.11. ITCIG.GET.14 – Abaixamento e Cobertura de Tubulação de Aço Carbono; 

2.12. ITCIG.GET.15 – Abaixamento e Cobertura de Tubulação de Polietileno; 

2.13. ITCIG.GET.16 – Cruzamentos e Travessias; 

2.14. ITCIG.GET.17 – Restauração de Pistas; 

2.15. ITCIG.GET.18 – Limpeza, Calibração e Teste Hidrostático de Tubulação; 

2.16. ITCIG.GET.19 – Pintura de Tubulações e Estruturas em Aço Carbono; 

2.17. ITCIG.GET.20 – Secagem e Condicionamento de Tubulação; 

2.18. ITCIG.GET.23 – Sinalização e Identificação de Obras; 

2.19. ITCIG.GET.22 – Identificação e Sinalização da Rede de Distribuição de Gás Natural; 

2.20. ITCIG.GET.23 – Abertura de Pista; 

2.21. ITCIG.GET.24 – Método Não Destrutivo – Perfuração Direcionada; 

2.22. ITCIG.GET.25 – Levantamento Topográfico; 

2.23. ITCIG.GET.26 – Elaboração e Apresentação de DATA BOOK; 

2.24. ITCIG.GET.27 – Revestimento Anticorrosivo Externo para Tubos de Aço Carbono; 
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2.25. ABNT NBR 12712 – Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás 

Combustível; 

2.26. PETROBRAS N 115 – Montagem de Tubulações Metálicas; 

2.27. PETROBRAS N 76 – Materiais de Tubulação para Instalações de Refino e Transporte; 

2.28. ABNT NBR 14462-2– Sistemas de tubulações plásticas para o suprimento de gases 

combustíveis - Polietileno (PE), Parte 2: Requisitos e ensaios para tubos; 

2.29. ABNT NBR-14462-3 – Sistemas de tubulações plásticas para o suprimento de gases 

combustíveis - Polietileno (PE), Parte 3: Requisitos e ensaios para conexões;  

2.30. ABNT NBR-14464 – Sistemas para distribuição de gás combustível em redes 

enterradas - Execução de solda de topo; 

2.31. ABNT NBR-14465 – Sistemas para distribuição de gás combustível em redes 

enterradas -Execução de solda por eletrofusão; 

2.32. ABNT NBR-16302 – Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Qualificação 

do soldador; 

2.33. ABNT NBR 14842 – Critérios para qualificação e certificação de Inspetores de 

Soldagem; 

2.34. ABNT NBR 15280-2 – Dutos terrestres Parte 2: Construção e montagem; 

2.35. ABNT NBR 15358 – Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações 

de uso não residencial de até 400 kPa – Projeto e execução; 

2.36. ABNT NBR 15526 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 

instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução; 

2.37. ABNT NBR 15923 – Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis 

em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial - 

Procedimento 

2.38. ABENDE NA 001:1995 – Qualificação e Certificação de Pessoal de Ensaios Não 

Destrutivos; 

2.39. FBTS N 001:1997 – Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem; 

2.40. ASME B31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping System; 

2.41. ASME B31.3 – American National Standard Code for Pressure Piping; 

2.42. API 1104 – Welding of Pipelines and Related Facilities; 

2.43. NR 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações; 
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3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução será aplicada nas atividades e execução de serviços de projeto executivo 

detalhado e construção e montagem contratados pela CIGÁS. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. FISCALIZAÇÃO – Grupo de pessoas designadas pela CIGÁS para fiscalizar os 

serviços da CONTRATADA na implantação do empreendimento. 

4.2. CONTRATADA – Empresa contratada pela CIGÁS para execução de projeto 

executivo detalhado, construção, montagem e operação assistida do empreendimento. 

5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

5.1. A CONTRATADA deve implantar um Sistema de Gestão da Qualidade e Controle da 

Qualidade (CQ), atendendo aos requisitos especificados nesta Instrução de Trabalho e 

demais requisitos da qualidade definidos no contrato com a CIGÁS, seus anexos, normas 

e legislações aplicáveis. 

5.2. A CIGÁS se reserva o direito de, a qualquer tempo, verificar a aplicação e manutenção 

dos requisitos definidos nesta instrução de trabalho, e caso necessário, adotar suas 

diretrizes técnicas internas documentadas como mandatórias, bem como, proceder às 

diligências e inspeções de Controle da Qualidade (CQ) necessárias para tais. 

5.3. A CONTRATADA será responsável por todos os custos com o sistema de gestão da 

qualidade definidos nesta instrução de trabalho, bem como pelos custos decorrentes do 

aumento de amostragem de ensaios não destrutivos e destrutivos, devido aos defeitos 

detectados nos seus produtos/serviços e ensaios adicionais para comprovar a qualidade 

requerida para os produtos/serviços sob seu escopo de fornecimento. 

5.4. A CONTRATADA deverá estabelecer sistemática para a emissão, revisão, 

aprovação, cancelamento, distribuição, disposição e armazenamento de documentos e 

registros de forma a garantir controle, rastreabilidade e uso não intencional de documentos 

obsoletos. Os formulários usados para emissão de certificados, registros e relatórios 

deverão ser contemplados no Sistema de Gestão da Qualidade da CONTRATADA e 
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deverão atender aos requisitos dispostos nesta instrução de trabalho e em outras instruções 

de trabalho, procedimentos e normas da CIGÁS, devendo ser submetidos a aprovação 

prévia da CIGÁS. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. Requisitos de qualificação e experiência de pessoal 

6.1.1. Gerente de Contrato – Engenheiro mecânico, com registro ou visto no CREA-AM 

e pelo menos 5 anos de experiência no gerenciamento de obras de implantação de redes 

de dutos enterrados, dos quais 2 anos em áreas urbanas; 

6.1.2. Coordenador de Projetos – Engenheiro mecânico, com registro ou visto no CREA-

AM e pelo menos 5 anos de experiência na coordenação de projetos em obras de 

implantação de redes de dutos enterrados, dos quais 2 anos em áreas urbanas; 

6.1.3. Coordenador de Planejamento – Engenheiro com pelo menos 5 (cinco) anos de 

experiência em planejamento de obras de montagem industrial sendo pelo menos 2 (dois) 

anos em obras de implantação de redes de dutos enterrados. 

6.1.4. Coordenador de Obras – Engenheiro mecânico ou civil, com registro ou visto no 

CREA-AM e pelo menos 5 anos de experiência na função em obras de implantação de 

redes de dutos enterrados, dos quais 2 anos em áreas urbanas; 

6.1.5. Coordenador da Qualidade – Engenheiro mecânico ou Engenheiro de Produção, 

com registro ou visto no CREA-AM e pelo menos 5 (cinco) anos de experiência na 

coordenação ou gerência do Controle da Qualidade em obras de implantação de redes de 

dutos enterrados; 

6.1.6. Técnico de Planejamento – Profissional de nível técnico com pelo menos 5 (cinco) 

anos de experiência em planejamento de obras de implantação de redes de dutos 

enterrados. 

6.1.7. Técnico da Qualidade – Profissional de nível médio, com pelo menos 5 (cinco) 

anos de experiência em obras de implantação de redes de dutos enterrados no controle 

dos registros de inspeção e ensaios, controle de execução de inspeção, análise de 

consistência dos dados de inspeção, controle e rastreabilidade de materiais e preparação 

de “data book”; 
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6.1.8. Técnico de Documentação – Profissional de nível médio, com pelo menos 3 (três) 

anos de experiência em obras implantação de redes de dutos enterrados no controle de 

documentos e organização de arquivo técnico. 

6.1.9. Inspetor de Dutos – Inspetor de Dutos Terrestres Nível 1 certificado pela 

Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem (FBTS), com experiência mínima de 5 

anos como inspetor de dutos em obras de implantação de redes de dutos enterrados; 

6.1.10. Inspetor de Soldagem – Inspetor de Solda Nível 1 certificado pelo Sistema 

Nacional de Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem (SNQC-IS), com 

experiência mínima de 5 anos como inspetor de soldagem em obras de implantação de 

redes de dutos enterrados; 

6.1.11. Inspetor de Ultrassom – Inspetor de Ultrassom Nível 2, subnível US-N2-S4.1 

(abrangência mínima), certificado pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de 

Pessoas em Ensaios Não Destrutivos (SNQC-END), com experiência mínima de 2 anos 

como inspetor de ultrassom em obras de implantação de redes de dutos em aço carbono 

ou tubulação industrial; 

6.1.12. Inspetor de LP – Inspetor de Líquido Penetrante Nível 2, certificado pelo Sistema 

Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas em Ensaios Não Destrutivos (SNQC-

END), com experiência mínima de 2 anos como inspetor de LP em obras de implantação 

de redes de dutos em aço carbono ou tubulação industrial; 

6.1.13. Inspetor de Pintura – Inspetor de Pintura Industrial Nível 1 certificado pelo Sistema 

Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas em Corrosão e Proteção (SNQC-CP), 

com experiência mínima de 2 anos na função em obras de implantação de redes de dutos 

em aço carbono ou tubulação industrial. 

6.1.14. Engenheiro de Segurança – Engenheiro com curso de Engenharia de Segurança 

reconhecido pelo Ministério do Trabalho, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiência em 

obras de implantação de redes de dutos enterrados e ao menos 2 (dois) anos como 

integrante de equipe de SESMT; 

6.1.15. Técnico de Segurança - Técnico de Segurança do Trabalho com registro 

profissional no Ministério do Trabalho e Emprego, com pelo menos 2 (dois) anos de 
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experiência como técnico de segurança em obras de implantação de redes de dutos 

enterrados. 

6.1.16. Técnico de Meio Ambiente – Profissional com formação técnica de nível médio 

em Meio Ambiente e pelo menos 2 (dois) anos de experiência em obras de implantação de 

redes de dutos enterrados; 

6.1.17. Supervisor – Profissional de nível médio com pelo menos 6 (seis) anos de 

experiência na supervisão das equipes de campo em obras de implantação de redes de 

dutos enterrados. 

6.1.18. Encarregado – Profissional de nível médio com experiência mínima de 3 (três) 

anos como líder de equipe de campo em obras de implantação de redes de dutos 

enterrados. 

6.2. Requisitos para equipamentos e “softwares” 

6.2.1. Atividades de Projeto 

a) Computadores com configurações de “software” e “hardware” compatíveis com as 

tecnologias atuais, com licenças locais de “softwares” de desenho CAD que gerem 

arquivos compatíveis com o formato dwg do Autodesk® AutoCAD® 2012 e licenças de 

“softwares” processador de texto e planilha eletrônica que gerem arquivos compatíveis 

com os formatos docx e xlsx do Microsoft® Word® 2013 e Microsoft® Excel® 2013; 

b) Periféricos de entrada e saída informatizados que possam atender as demandas 

exigidas pela CIGÁS; 

c) EPIs aos colaboradores que necessitam ir com frequências as frentes de trabalho, a 

depender da classificação de riscos iminentes de cada área. 

6.2.2. Atividades de Topografia 

Os requisitos de equipamentos, instrumentos e “softwares” para a atividade de topografia 

estão descritos na instrução de trabalho CIGÁS ITCIG.GET.25 – Levantamento 

Topográfico. 
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6.2.3. Atividades de Construção e Montagem 

a) Os equipamentos de medição e monitoramento utilizados na execução dos serviços, 

devem ser calibrados por laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Calibração 

(RBC) ou, alternativamente, poderão ser calibrados na obra ou em laboratórios que 

não pertençam à RBC, desde que o procedimento de calibração tenha sido 

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e os padrões utilizados na calibração 

tenham sido calibrados em laboratório pertencente à RBC, devendo ser 

apresentadas as cópias dos certificados de calibração que evidencie a 

rastreabilidade a um padrão nacional ou internacional reconhecido; 

b) As máquinas, veículos e equipamentos de construção e montagem utilizados na 

execução dos serviços devem atender aos requisitos de segurança estabelecidos 

em leis e normas regulamentadoras, notadamente a NR 12; 

c) Os trabalhadores devem usar os EPIs indicados para cada atividade, conforme 

requisitos de segurança definidos na norma NORCIG.SMS.11 da CIGÁS. 

6.2.4. Atividades de Solda 

Os requisitos de equipamentos, instrumentos e EPIs para a atividade de soldagem estão 

descritos nas instruções de trabalho CIGÁS ITCIG.GET.11 – Soldagem de tubulação de 

aço carbono e ITCIG.GET.12 – Soldagem de tubulação de polietileno. 

7. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

7.1. Plano da Qualidade – Gestão (SGQ) e Qualidade do Produto (CQ) 

7.1.1. Plano da Qualidade – A CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos 

serviços, um Plano da Qualidade específico para o contrato que deve definir: 

a) Política da Qualidade; 

b) Os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para o atendimento aos 

requisitos do produto; 

c) O organograma e a atribuição específica de responsabilidade e autoridade durante as 

diferentes fases do contrato, até o nível de encarregado de fase; 
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d) Os requisitos de documentação do Sistema de Gestão da Qualidade devem atender à 

norma ABNT NBR ISO 9001:2015; 

e) Procedimentos da CONTRATADA - Todas as atividades do processo de construção e 

montagem que, direta ou indiretamente, interfiram na qualidade da obra, devem ser 

executadas de acordo com procedimentos emitidos pela CONTRATADA e aprovados 

pela CIGÁS, os quais devem descrever a metodologia, os recursos e os critérios de 

aceitação empregados e devem contemplar os requisitos definidos nas normas, 

procedimentos operacionais e instruções de trabalho da CIGÁS; 

f) Um sistema de avaliação e capacitação de pessoal para a execução de atividades a 

serem desenvolvidas na execução do contrato, incluindo a comprovação dos 

treinamentos dos colaboradores nos procedimentos executivos; 

g) Um Plano de Inspeção e Ensaios que estabeleça todos os pontos em cada etapa do 

desenvolvimento do produto ou serviço onde serão necessárias inspeções e ensaios 

que garantam o atendimento aos requisitos contratuais de qualidade, bem como os 

pontos de controle (pontos de testemunho, pontos de parada, emissão e análise dos 

registros) e as responsabilidades das partes interessadas (CONTRATADA, 

FISCALIZAÇÃO, CIGÁS e cliente) e defina, para cada etapa, os métodos de inspeção 

ou ensaio, referências normativas, critérios de aceitação, procedimentos de execução, 

amostragem e registros a serem emitidos. 

7.1.2. Procedimentos Executivos – Os seguintes serviços, no mínimo, deverão ser 

contemplados (*): 

 Execução de sondagens de solo e investigação geotécnica; 

 Levantamento topográfico; 

 Elaboração de projeto executivo de dutos e complementos; 

 Abertura de pista; 

 Abertura de vala; 

 Recebimento, armazenamento e movimentação de tubos de aço carbono, 

acessórios e materiais de aplicação em geral; 

 Recebimento, armazenamento e movimentação de tubos e acessórios de PEAD; 

 Recebimento, armazenamento, tratamento e distribuição de consumíveis de 

soldagem; 
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 Desfile de tubos; 

 Curvamento de tubos a frio; 

 Qualificação de procedimentos de soldagem; 

 Instrução de especificação de inspeção de soldagem; 

 Qualificação de soldadores e operadores de soldagem; 

 Soldagem de tubulação e acessórios de aço carbono; 

 Soldagem de tubulação e acessórios de PEAD; 

 Soldagem de linha em carga; 

 Trepanação de linha em carga; 

 Revestimento de juntas com fitas de polietileno; 

 Revestimento de juntas com mantas termocontráteis; 

 Reparo de revestimento anticorrosivo de tubos; 

 Assentamento e cobertura de tubulação de aço carbono; 

 Assentamento e cobertura de tubulação de PEAD; 

 Abertura de vala; 

 Cobertura de vala; 

 Cruzamentos e travessias; 

 Restauração, recomposição e limpeza de pista; 

 Ensaio pneumático de redes de dutos em PEAD; 

 Ensaio hidrostático de dutos em aço carbono; 

 Ensaio hidrostático de spools e acessórios; 

 Ensaio de estanqueidade em estações; 

 Execução de estruturas em concreto; 

 Pré-fabricação e montagem de complementos de aço carbono; 

 Tratamento e pintura de superfícies metálicas; 

 Secagem e condicionamento de dutos; 

 Instalação do sistema de proteção catódica e ponto de teste (PTE); 

 Contratação de fornecedores de materiais e serviços certificados; 

 Sinalização de faixa de dutos; 

 Método não destrutível (furo direcional); 

 Inspeção e ensaios; 
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7.1.2.1. Os Procedimentos relacionados poderão ser agrupados ou desmembrados de 

acordo com a conveniência da construtora e a sua aplicabilidade. 

7.1.3. Procedimento de ensaio não destrutivo (END) – Os procedimentos de ensaios 

não destrutivos por ultrassom, líquido penetrante, partículas magnéticas, estanqueidade, 

teste por pontos e visual de soldas devem ser elaborados, qualificados e emitidos por 

inspetor nível 3 certificado pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas 

em Ensaios Não Destrutivos (SNQC/END) em cada modalidade de ensaio, considerando 

as normas de projeto aplicáveis. Procedimentos de terceiros devem ter anuência de uso 

expressa do proprietário e, caso não seja apresentado o original para conferência e 

validação, devem ser apresentadas cópias autenticadas. 

7.1.4. Procedimento de Soldagem – Os procedimentos de soldagem devem ser 

elaborados, qualificados e emitidos por inspetor de soldagem nível 2 certificado pelo 

Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas em Inspeção de Soldagem 

(SNQC/IS) considerando as normas de projeto aplicáveis. Além da Especificação do 

Procedimento de Soldagem (EPS) e da Instrução de Execução de Inspeção de Soldagem 

(IEIS), deve ser apresentada toda a documentação do processo de qualificação de cada 

procedimento, incluindo os certificados de qualidade de materiais aplicados (metal de base 

e metal de adição), os registros de inspeção (soldagem dos cupons, ensaios não 

destrutivos, retirada dos corpos de prova e ensaios destrutivos), os procedimentos 

qualificados de ensaios não destrutivos utilizados na qualificação e o Registro de 

Qualificação do Procedimento de Soldagem (RQPS). 

7.1.5. Documentos Complementares – Em complementação à documentação prevista 

nos procedimentos do sistema da qualidade, a contratada deverá emitir e/ou manter em 

seu arquivo e apresentar para a FISCALIZAÇÃO quando solicitado, os seguintes 

documentos: 

a) Registro das alterações de Projeto; 

b) Registro das solicitações de alteração de Projeto; 

c) Consulta Técnica; 

d) RNC – Registros de Não Conformidade; 

e) Certificados de Qualidade e matéria prima de Materiais de Aplicação; 
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f) Certificados do pessoal sujeito a qualificação especial (inspetores, encanadores, 

soldadores e/ou operadores de soldagem, pintores e revestidores e etc.); 

g) Certificados de calibração dos equipamentos e instrumentos de medição e 

monitoramento; 

h) Mapa de controle de construção e montagem, contemplando a sequência de soldagem 

das juntas, materiais aplicados e a progressão por estacas nas fases de construção, 

além dos números dos registros de inspeção e ensaios previstos no plano de inspeção 

e ensaios, de forma a garantir a qualidade do produto e a segurança durante a execução 

de atividades críticas subsequentes, tais como os ensaios de pressão; 

i) Registros de atividades. 

7.1.6. Qualificação do Pessoal – O currículo de todos os profissionais até o nível de 

encarregado deverão ser apresentados previamente à FISCALIZAÇÃO para a aprovação. 

A qualificação e experiência dos profissionais deverão atender aos requisitos mínimos 

estabelecidos no item 6.1. 

7.1.7. Aquisição – A CONTRATADA deverá implementar e documentar um 

procedimento para a seleção e contratação de fornecedores de serviços e materiais de 

aplicação que atendam aos seguintes requisitos: 

a) Possuir experiência comprovada no fornecimento do produto ou serviço; 

b) Oferecer garantia até o prazo de garantia do contrato com a CIGÁS; 

c) Prestar assistência técnica até o prazo de garantia do contrato com a CIGÁS; 

d) Possuir capacidade técnica e recursos necessários para a execução dos serviços 

propostos; 

e) Possuir capacidade para atendimento aos requisitos da Qualidade, Segurança e Meio 

Ambiente estabelecidos no contrato com a CIGÁS; 

f) Sejam submetidos a aprovação prévia pela CIGÁS. 

7.1.8. Certificados de Qualidade e matéria prima – Todos os materiais aplicados na 

montagem de dutos e complementos devem possuir certificados, emitidos pelo fabricante, 

que atestem a conformidade do produto com os requisitos de fabricação estabelecidos em 

especificações técnicas da CIGÁS e normas aplicáveis, incluindo os certificados de 
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composição química da matéria prima usada na fabricação e os registros de inspeções e 

ensaios executados durante o processo de fabricação, caso sejam requeridos. 

7.1.8.1. A CIGÁS se reserva ao direito de verificar, em qualquer etapa do processo de 

fabricação dos produtos ou execução dos serviços, se os requisitos estabelecidos em 

contrato estão sendo atendidos, observando que tal verificação não isenta a 

CONTRATADA de suas obrigações contratuais. 

7.1.9. Rastreabilidade – Todos os materiais recebidos para a aplicação na construção e 

montagem de dutos e complementos deverão ser identificados e rastreados à sua 

documentação de origem (nota fiscal e certificados de qualidade e matéria prima ou “data 

book” de fornecedores). Esta rastreabilidade deverá ser mantida até a entrega formal das 

instalações à CIGÁS. 

7.1.10. “Data Book” – Ao final de cada empreendimento a contratada deverá apresentar 

a documentação certificatória da construção devidamente organizada conforme requisitos 

dispostos na instrução de trabalho ITCIG.GET.26 – Elaboração e Apresentação de Data 

Book, fornecido pela CIGÁS. 

7.1.10.1. Deverão ser entregues a CIGÁS uma via impressa (original) e outra em meio 

digital (formato pdf),.cabendo à CONTRATADA manter sob sua inteira responsabilidade 

um conjunto de todos os documentos por um período de 05 (cinco) anos a partir da emissão 

do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato. 

7.1.11. Desenhos conforme construído (“as built”) – Após a execução dos serviços a 

CONTRATADA deverá atualizar os desenhos de projeto de forma a retratar a situação real 

como construído, fornecendo ao final do contrato 01 (uma) via impressa assinada pelo 

responsável técnico, 01 (uma) via digitalizada do documento assinado em formato pdf e 01 

(uma) via do arquivo digital compatível com o “software” AutoCad® (formato dwg) em sua 

versão 2012. 

7.1.11.1. Os desenhos de projeto deverão ser atualizados conforme construído com a 

incorporação de todas as alterações, interferências detectadas e detalhes construtivos 

levantados durante a construção. 

7.1.11.2. Os desenhos conforme construído serão compostos dos seguintes documentos: 

a) Planta Chave; 
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b) Perfil Geral; 

c) Planta e Perfil de cada duto ou ramal; 

d) Planta e Perfil de cada Obra Especial (Cruzamentos e Travessias, Trechos Aéreos e 

Trechos Especiais). 

e) Isométrico de Tubulação de cada ramal interno de cliente e tubulação de complementos 

(caixas de válvulas e estações); 

f) Planta das Instalações. 

7.1.11.3. O conteúdo dos desenhos conforme construído deve contemplar: 

a) Eixo do duto em relação à linha de centro da faixa ou da via quando se tratar de duto 

instalado no leito ou margem de vias de tráfego; 

b) Limites da faixa de domínio quando aplicável; 

c) Locação e posição dos marcos topográficos, quilométricos e sinalização de proteção da 

faixa e duto enterrado; 

d) Distribuição dos tubos, com indicação do diâmetro, espessura e material; 

e) Tipo de revestimento, espessura e jaqueta de concreto; 

f) Indicação dos cruzamentos e travessias referenciando-se aos desenhos 

correspondentes; 

g) Locação e detalhamento relativos aos complementos instalados tais como válvulas, 

suportes, ancoragens, respiros, tubo camisa, sistema de proteção catódica; 

h) Locação e detalhamento das interferências e instalações existentes na diretriz, incluindo 

aquelas executadas para a proteção do gasoduto; 

i) Estaqueamento progressivo e desenvolvido, indicado sobre o eixo da vala; 

j) Profundidade em relação ao perfil do terreno, fundo do curso d’água (travessias), Topo 

da via (cruzamentos) e afastamento das instalações e construções existentes nas 

proximidades. 

k) Representação de todas as juntas soldadas e pontos notáveis, cujas posições deverão 

georreferenciadas topograficamente. 
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7.1.12. As atividades topografia devem atender aos requisitos dispsotos na instrução 

técnica da CIGÁS ITCIG.GET.25 – Levantamento Topográfico. 

7.1.13. Ensaios Não Destrutivos das Soldas – Todas as soldas executadas na 

construção do gasoduto deverão ser inspecionadas por método não destrutivo conforme os 

seguintes critérios: 

Situação Tipo de junta 
Diâmetro 
Nominal 

Método de 
ensaio 

Amostragem 

Todas as 
juntas (aço e 

PEAD) 
Todos Todos EVS 100% 

Todas as 
juntas entre 
materiais de 
aço carbono 

Juntas de topo 
circunferenciais 

≥ 2” US 100% (nota 1) 

< 2” LP 100% (nota 2) 

Juntas em 
ângulo 

circunferenciais 
Todos LP 100% (nota 2) 

Juntas em 
ângulo 

Todos LP 100% 

Soldas de 
fechamento 
(tie-ins) em 

dutos de aço 
carbono 

Juntas de topo 
circunferenciais  

≥ 2” US 100% (nota 1) 

< 2” LP 
100% (notas 2 

e 3) 

Legenda: 

EVS - Ensaio Visual de Soldagem. 

LP – Ensaio por Liquido Penetrante 

US - Ensaio por ultrassom. 

Notas: 

1) A CIGÁS poderá fornecer tubos API 5L Gr. B DN 2” SCH 40 (espessura de parede 
3,8 mm). Neste caso, devido à espessura ser inferior a 4,8 mm, será necessária a 
qualificação de um procedimento especial para ensaio por ultrassom em juntas 
circunferenciais de topo, conforme requisitos do artigo IV da norma ASME V. 

2) Será obrigatório o ensaio nos passes de raiz e acabamento. 

3) A junta deverá ser submetida posteriormente a ensaio de pressão. 

7.1.13.1. Os critérios de aceitação dos ensaios não destrutivos devem ser os estabelecidos 

na norma API 1104. 
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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 

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. 
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9. REGISTROS 

9.1. Atividades de Projeto 

 Planta de Situação; 

 Planta e Perfil da Diretriz do Duto; 

 Projeto Lançador e Recebedor de Pigs (Temporário e Definitivo); 

 Plano de Curvamento; 

 Planta de Cadastramento das Interferências; 

 Detalhamento dos Cruzamentos; 

 Detalhamento de Seções Transversais e longitudinais; 

 Croquis de Sondagens; 

 Projeto de “Tie-In”; 

 Projeto de Trepanação; 

 Plano de Teste Hidrostático; 

 Projeto de Proteção catódica provisório; 

 Projeto de Sinalização de Faixa; 

 Projeto de Terraplanagem 

 Projeto Planta e Perfil do Duto; 

 Especificações Técnicas; 

 Requisição de Material;  

 Lista de Material; 

 Projetos da EMRP; 

 Projeto da Caixa de Válvula; 

 Projeto da Caixa de Fibra Óptica; 

 Projeto da Caixa de Passagem; 

 Projeto de Telemetria/ Instrumentação; 

 Projeto de Proteção Catódica; 

 As Built. 

9.2. Atividades de Topografia 

 Certificado de Calibração da Estação Topográfica (válido); 
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 Certificado de Calibração do GPS (válido); 

 Relatório Topográfico. 

9.3. Atividades de Construção e Montagem 

 Procedimentos executivos; 

 RIR – Relatório de Recebimento (FR.ITCIG.GET.04.01, FR.ITCIG.GET.04.02, 

FR.ITCIG.GET 04.03); 

 Lista de Certificados; 

 Relatório de Inspeção do Duto (FR.ITCIG.GET.04.04, FR.ITCIG.GET.04.05); 

 Relatório de Desfile do Duto; 

 Relatório de Inspeção do Curvamento do Duto; 

 Relatório de Tubos Danificados; 

 Boletim de Aplicação do Material; 

 Memória de Cálculo; 

 Relatório de Concretagem do Duto; 

 Boletim de Medição; 

 Relatório de Abertura de Vala; 

 Relatório de Fechamento de Vala; 

 Relatório de Recomposição do solo/calçada/asfalto; 

 Relatório de Abertura de Pista 

 Relatório Fotográfico; (FR.ITCIG.GET.04.06) 

 Relatório de Linha Interna do Cliente; (FR.ITCIG.GET.04.07) 

 Relatório de Acompanhamento de Obra; (FR.ITCIG.GET.04.08) 

 Relatório Arqueológico; 

 Relatório de Georadar; 

 Relatório de EVS (Ensaio Visual de Soldagem); 

 Relatório de LP (Líquido Penetrante); 

 Relatório de US (Ultrassom); 

 Relatório de medição de Espessura por Ultrassom (FR.ITCIG.GET.04.09) 

 Relatório de inspeção/Manutenção Elétrica (FR.ITCIG.GET.04.10) 

 Plano de Furo Direcional; 



 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: REV.  

ITCIG.GET.04 4 
TÍTULO: FOLHA: 

CONTROLE DE QUALIDADE DA OBRA 

20 de 20 

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”. 

  

 Relatório e Acompanhamento de Furo; 

 Relatório de Espectrometria; 

 Relatório de proteção catódica. 

9.4. Atividades de Solda 

 CQS (Certificado de Qualificação do Soldador); 

 RQPS (Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem) 

 EPS (Especificação de Procedimento de Soldagem); 

 Relatório de Acompanhamento e Soldagem; 

 Relatório de não Conformidades; 

 Relatório de Revestimento das juntas; 

 Relatório de Inspeção de solda; 

 Relatório de Desempenho do Soldador. 

9.4.1. Os Procedimentos de Soldagem deverão ser especificados de acordo com as 

características de cada empreendimento a ser executado. 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 


