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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho estabelece os requisitos para a pavimentação de vias e faixas 

envolvidas na execução de serviços de construção e montagem da Rede de Distribuição da 

CIGÁS, no estado do Amazonas. 

2. REFERÊNCIA DOCUMENTAL 

As orientações descritas neste documento complementam as determinações contidas nas 

normas relacionadas neste item. No caso da ocorrência de conflitos entre as informações 

contidas neste documento e nas normas citadas prevalecerão as normas citadas. 

2.1. ABNT NBR 12712 – Projeto de Sistema de Transmissão de Gás Combustível. 

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

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

de concreto. 

2.4. ABNT NBR 7208 – Materiais Betuminosos para Emprego em Pavimentação; 

2.5. ABNT NBR 9781 – Peças de Concreto para Pavimentação; 

2.6. DNER-ES-306/97 – Pavimentação - Imprimação; 

2.7. DNER-ES 317/97 – Pavimentação - Pré-misturada a Frio; 

2.8. DNER-ES 318/97 – Pavimentação - Concreto Betuminoso Reciclado Quente na Usina. 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta instrução será aplicada em campo, quando houver intervenções em pavimentos, após 

o reaterro e compactação de valas na fase de construção e montagem e na recuperação de 

pavimentos para proteção da RDGN. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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4.2. DNER – Departamento Nacional de Estrada de Rodagem 

4.3. NBR – Norma Brasileira Regulamentadora 

4.4. PROCIG – Procedimento CIGÁS 

4.5. ITCIG – Instrução de Trabalho CIGÁS 

4.6. APR – Análise Preliminar de Risco 

4.7. PT – Permissão de Trabalho 

4.8. CCO – Centro de Controle Operacional da CIGÁS  

4.9. CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo. 

4.10. CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, revestimento asfáltico composto por 

agregado miúdo (areia), agregado graúdo (brita) e ligante CAP. 

4.11. DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagens; 

4.12. DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

4.13. GREIDE – É a linha gráfica que acompanha o perfil do terreno, sendo dotada de certa 

inclinação, e que indica quanto do terreno deve ser cortado ou aterrado. 

4.14. IMPRIMAÇÃO – Aplicação de camada de material betuminoso sobre superfície de base 

granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer; 

4.15. TIE-IN – Abertura no solo que serve para realização de construção ou manutenção da 

rede de distribuição de gás natural e seus componentes. 

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

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

margem de erro é de até, no máximo, 5%. Essa resistência tem uma unidade de medida, o 

MPa, que é a sigla de Mega Pascal. 
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4.17. RR - 2C – Emulsão Asfáltica catiônica de ruptura rápida, é empregada em serviços de 

pavimentação, como pintura de ligação, pois facilita a aplicação e proporciona menor custo de 

execução e a formação da película asfáltica contínua sobre a superfície banhada. 

4.18. CM - 30 – Asfalto diluído de cura média, usado como ligante asfáltico objetivando 

conferir coesão superficial das partículas granulares dos materiais da base, impermeabilizar e 

permitir condições de aderência entre esta e o revestimento à ser executado. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

Os seguintes profissionais deverão ser mobilizados para a execução das atividades descritas 

neste documento: 

5.1. Operador de Escavadeira; 

5.2. Motorista; 

5.3. Calceteiro; 

5.4. Pedreiro; 

5.5. Ajudante; 

5.6. Encarregado civil; 

5.7. Inspetor de dutos; 

5.8. Técnico de segurança; 

5.9. Inspetor/Técnico civil; 

5.10. Engenheiro Civil; 

5.11. Supervisor de Obras. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. Betoneira 

6.2. Fôrmas 
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6.3. Vasilhame com água 

6.4. EPIs (uniforme completo, Botina, luvas de raspa cano curto, óculos, protetor auricular, 

capa de chuva para uso eventual no período chuvoso;  

6.5. Serra clipper; 

6.6. Compressor de ar; 

6.7. Martelete pneumático; 

6.8. Retroescavadeira  

6.9. Rolos compactadores tipo liso; 

6.10. Rolos compactadores tipo pneumáticos de pressão regulável; 

6.11. Compactadores portáteis manuais ou mecânicos;  

6.12. Caminhão espargidor; 

6.13. Vibro-acabadora;  

6.14. Fresadora de asfalto 

6.15. Ferramentas manuais diversas (enxada, pá para asfalto, ancinho, chibanca, picareta, 

marreta, vassouras, etc). 

7. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

7.1. Condições gerais 

7.1.1. Para dosagem dos materiais de argamassa e concreto utilizar padiola com as 

seguintes dimensões: 

 Comprimento = 45 cm; 

 Largura = 35 cm; 

 Altura = 24 cm padiola para areia e 28,5 cm padiola para seixo. 
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7.1.2. Para execução do Controle Tecnológico do concreto, serão retirados 04 (quatro) 

corpos de prova a cada 20 tubos para determinação da resistência a compressão aos 7 e 28 

dias de idade (fck = 15 MPa ou 150Kgf/cm²). Os corpos de prova serão formados em 4 

camadas, com 30 toques por camada. Os certificados dos ensaios tecnológicos serão 

arquivados pelo Controle da Qualidade. 

7.2. Demolição da pavimentação 

7.2.1. No caso de remoção da pavimentação, além das instruções pertinentes, e das que 

poderão ser dadas pela CIGÁS, deverá ser observado o seguinte: 

a) Para remoção da camada asfáltica, primeiramente deverá ser utilizado equipamento 

pneumático ou elétrico de corte, utilizada ao longo de toda extensão da vala, e só então, 

utilizar a retroescavadeira ou escavadeira, tomando-se os necessários cuidados para evitar 

danos ao pavimento. Eventuais pontos frágeis, resultantes na região do contorno do tie-in 

devem ser removidos por processos manuais. Assim, deve-se evitar demolição maior do 

que a necessária para o lançamento do duto, abertura do tie-in, instalação de caixa de 

válvulas, ou qualquer outro que se fizer necessário para intervenção da rede de distribuição 

de GN. 

b) Os fragmentos resultantes devem, se possível, ser reduzidos a ponto de tornar possível 

o seu carregamento com pás ou outros processos manuais ou mecânicos. 

c) Deve ser feita a limpeza da superfície resultante da remoção, com emprego de vassouras 

ou compressor de ar. 

d) Nos casos de materiais reaproveitáveis, estes serão retirados e colocados em locais 

adequados; 

e) Na recolocação de guias deverá ser retirada toda massa de rejuntamento original e ser 

observado o perfeito alinhamento e a concordância com os logradouros adjacentes; 

f) A largura máxima da faixa de pavimentação será igual a: 

• Calçada: largura da escavação acrescida de 0,20 metros; 

• Leito carroçável: largura da escavação acrescida de 0,30 metros para paralelepípedo 

e bloco de concreto e de 3 metros de largura para asfalto, ou seja, a faixa inteira. 
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g) Comprimento do trecho a ser pavimentado será igual ao da rede de distribuição de gás e 

será medido pelo comprimento efetivamente executado;  

h) A carga e transporte do material demolido, por carrinhos de mão ou outro equipamento 

apropriado deve estar incluído dentro do serviço, assim como a destinação em local 

específico para esse fim, de forma a não interferir no processo de escoamento de águas 

superficiais, trânsito de veículos e pedestres e, ainda, não comprometer o aspecto visual da 

obra, cuidando-se ainda para que este material não seja carreado para cursos d’água. 

i) O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, de qualquer demolição ou 

remoção serão transportados pela CONTRATADA e levados a um bota-fora localizado em 

área conforme a legislação ambiental e mediante aprovação dos órgãos competentes. 

7.3. Regularização e revestimento 

7.3.1. Nas vias de terra, com revestimento de cascalho, brita ou pedregulho, o revestimento 

deverá ser resposto com espessura igual à do pavimento existente, regularizado com moto 

niveladora ou outro equipamento aprovado pela fiscalização da CIGÁS e compactado. 

7.3.2. Nos acessos às obras deverá ser feita regularização mecanizada, e revestimento, 

quando necessário, a critério da CIGÁS. 

7.4. Execução de pavimentação 

7.4.1. A reposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do reaterro 

compactado e regularizado. A CONTRATADA deverá providenciar as diversas reposições, 

reconstruções ou reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o executado igual ao que 

foi removido, demolido ou rompido. Na reposição de qualquer pavimento, seja na calçada ou 

no leito carroçável, deverão ser obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do 

pavimentado encontrado atendendo também as recomendações da Prefeitura local e Governo 

do Estado. 

7.4.2. A reconstrução do pavimento implica na execução de todos os trabalhos correlatos e 

afins, tais como recolocação de guias, tampões, bocas-de-lobo e outros, eventualmente 

demolidos ou removidos para a execução dos serviços. 

7.4.3. O pavimento, após concluído, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e 

seção transversal do pavimento existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências 

de forma a compensar futuras acomodações. As emendas do pavimento reposto com o 
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pavimento existente deverão apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, 

deverão ser feitas tantas reposições quantas forem necessárias, de acordo com as exigências 

dos órgãos competentes, sem ônus adicionais para a CIGÁS, até que não existam mais 

irregularidades na pavimentação. 

7.4.4. A repavimentação deverá ocorrer, necessariamente, em até 72 horas após a 

conclusão total dos serviços com aplicação de CBUQ. Será admitido, desde que seja com a 

aprovação da CIGÁS, que as valas que serão posteriormente abertas para fechamento de 

TIE-IN sejam repavimentadas com concreto ou asfalto à frio, cabendo à CONTRATADA a 

execução da devida sinalização do trecho a ser repavimentado. 

7.5. Pavimentação em paralelepípedo ou bloco 

7.5.1. Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia 

fina numa espessura de dimensionamento conforme o caso (mínima de 10 cm), e em seguida 

devem ser assentados os paralelepípedos com as faces de uso para cima, obedecendo ao 

abaulamento previsto no projeto. 

7.5.2. Eventualmente, para melhorar as condições de suporte do solo, será executado lastro 

de brita ou de concreto magro. 

7.5.3. Os paralelepípedos ou blocos deverão ser assentados no sentido dos bordos da faixa 

para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima. No caso de assentamento em rampas 

íngremes, este deverá ser feito sobre lastro de concreto magro. As juntas longitudinais de 

cada fiada, devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada 

junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio. 

7.5.4. Os paralelepípedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, 

no mínimo, um ponto de contato com cada peça circunvizinha. 

7.5.5. O rejuntamento será feito com pedrisco, seguido do preenchimento das juntas com 

piche, no caso de ser a quente ou asfalto a frio. Poderá também ser feito com argamassa de 

cimento e areia traço 1:3. 

7.6. Calçada cimentada 

7.6.1. 7.6.1 O concreto deverá ter espessura igual à do piso existente, não devendo, no 

entanto, ser inferior a 5,0 cm.  
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7.6.2. 7.6.2 Será aplicada uma camada de argamassa de acabamento, desempenada, de 

cimento e areia, traço 1:3 com 2,0 cm de espessura. 

7.6.3. 7.6.3 As juntas de dilatação para reposição da calçada deverão ser do tipo já existente 

(ou similar em acordo com o proprietário) e ter o mesmo espaçamento do pavimento existente. 

7.6.4 Para as calçadas novas, as juntas serão plásticas, alinhadas de tal forma que a 

superfície seja dividida em painéis. 

7.7. Calçada em ladrilho hidráulico 

7.7.1. As peças deverão ser assentadas sobre o contra piso de concreto e espessura mínima 

de 5,0 cm.  

7.7.2. As disposições e as juntas para reposição da calçada deverão ser do mesmo tipo do 

pavimento existente. Para as calçadas novas, quando as juntas forem inferiores a 5 mm, serão 

preenchidas com nata de cimento; se superiores, será utilizada a mesma argamassa de 

assentamento para preencher as juntas. 

7.8. Calçada em mosaico 

7.8.1. As peças deverão ser assentadas sobre lastro de cimento/areia, mistura seca, traço 

1:5 em volume, 5,0 cm de espessura e comprimidas por percussão através de martelo de 

calceteiro. 

7.8.2. Eventualmente, para melhorar as condições de suporte do solo, será executado lastro 

de brita. O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de mistura seca de 

cimento e areia, traço 1:3 em volume, sobre as peças assentadas, para preenchimento dos 

vazios.  

7.8.3. As cores e os desenhos para reposição de calçada deverão ser do mesmo tipo do 

pavimento existente. 

7.9. Pavimentação em piso cerâmico 

7.9.1. Compreende o fornecimento e assentamento de pisos cerâmicos em passeios, 

acessos a empreendimentos e outros. 

7.9.2. A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a 

poeira e as partículas soltas removidas. Após a limpeza, serão executados o umedecimento 
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da superfície e a aplicação de pó de cimento, propiciando a formação de uma pasta com a 

finalidade de promover uma melhor ligação entre a superfície e a argamassa de regularização. 

7.9.3. A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa traço 1:5 (1 

saco de cimento 50kg e 5 padiolas de areia grossa ou média), com espessura de 2,0 a 3,0 

cm. 

7.9.4. O piso a ser assentado não pode ter característica diferente do encontrado “in loco” 

salvo autorizado pela CIGÁS. 

7.10. Meio fio (guia) 

7.10.1. A recomposição da linha d’água será imediatamente após o adensamento do reaterro 

da vala, iniciando-se com a recolocação das peças do meio fio (guia), quando estas tiverem 

sido removidas.  

7.10.2. As peças do meio fio (guia) serão assentadas obedecendo ao alinhamento, perfil e 

dimensões pré-existentes, rejuntadas com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3. 

7.10.3. A resistência do concreto aplicado para a recomposição será de 15 Mpa, traço 1:3:4. 

7.11. Sarjeta 

7.11.1. As sarjetas de concreto serão executadas obedecendo ao alinhamento, perfil, 

dimensões e juntas de dilatação pré-existentes. 

7.11.2. O concreto será desempenado e com declividade necessária ao escoamento das 

águas. 

7.11.3. A resistência do concreto aplicado será de 15 Mpa para a recomposição. 

7.11.4. Eventualmente, para melhorar as condições de suporte do solo, será executado lastro 

de brita. 

.  

Figura 1 - Layout de calçada, meio fio e sarjeta 
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7.12. Pavimentação em cimento betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

7.12.1 Aplicação à quente 

7.12.1.1. Para este tipo de pavimentação deve ser seguido o disposto na Especificação de 

Serviço DNER-ES 318/97, de responsabilidade do DNIT, conforme referenciado acima. 

7.12.1.2. Antes de iniciar a construção da camada de CBUQ, a superfície subjacente deverá 

estar preparada garantido a compactação da sub-base seguindo as recomendações da 

ITCIG.GET.33-Reaterro de Valas e TIE-INS. 

7.12.1.3. Após reaterro e compactação da vala, será aplicada uma camada de 5 cm de 

espessura de asfalto CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). 

7.12.1.4. A reposição do pavimento em asfalto também deverá obedecer às exigências dos 

órgãos competentes e ter as mesmas características do pavimento existente. A espessura, no 

entanto, deverá ser maior de modo a acompanhar a espessura original da pavimentação 

demolida. 

7.12.1.5. Imprimação impermeabilizante: Será executado de acordo com as Normas do 

DNER. O material a ser utilizado será o impermeabilizante CM-30. Antes da imprimação, a 

base deverá ser varrida, a fim de eliminar todo o material solto. A finalidade do “prime” é 

modificar as características da superfície da base, impermeabilizando-a e proporcionando boa 

aderência. 

7.12.1.6. Imprimação ligante: Esta camada consiste na aplicação de material betuminoso 

com RR-2C, sobre a superfície de base ou de um pavimento já preparado, antes da aplicação 

do revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a 

camada subjacente. A taxa de aplicação será em função do tipo de material betuminoso 

empregado, devendo situar-se em torno de 0,5 litros por m². 

7.12.1.7. Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ: A camada de 

rolamento de concreto betuminoso usinado à quente será preparada em usina tipo 

gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo com as normas vigentes. Será constituída 

de uma camada de mistura, devidamente adensada e aplicada a quente, constituída de 

material betuminoso (4,5% a 7,5%) e agregado mineral com a composição granulométrica de 

acordo com a faixa C do DNER. 
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7.12.2. Aplicação à frio 

7.12.2.1. O Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ com aplicação à frio, também 

chamado de asfalto tipo instantâneo, ou simplesmente asfalto à frio, será utilizado nas frentes 

de obras de construção e montagem como paliativo, em substituição as placas e chapas, em 

valas ou tie-ins que precisam ser fechados temporariamente e no caso da impossibilidade 

momentânea do asfalto definitivo, desde que tenha o total consentimento e aprovação da 

CIGÁS. O asfalto tipo instantâneo será removido assim que o asfalto com aplicação à quente 

esteja disponível para aplicação. O asfalto tipo instantâneo também poderá ser utilizado pela 

CIGÁS em operação de tapa buracos. 

7.13. Critérios para aceitação e rejeição 

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

7.14. Responsabilidade e autoridade 

7.14.1. É de responsabilidade dos cargos envolvidos executar as atividades e verificar se as 

mesmas, atendem ao que está descrito nesta instrução de trabalho. 

7.14.2. É de responsabilidade da contratada manter no local afetado pelas obras o mesmo 

tipo de pavimentação existente antes dos serviços. 

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 
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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. 

9. REGISTROS 

Não aplicável. 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 


