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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

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

pretendidos pela CIGÁS na execução dos serviços de elaboração de Procedimentos 

Executivos nos empreendimentos da CIGÁS. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ABNT NBR-12712 - Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível; 

          2.2. ABNT NBR-15280 – Requisitos mínimos exigíveis para construção, montagem, 

condicionamento, testes e aceitação de dutos terrestres; 

          2.3. ABNT NBR-15358 – Redes de distribuição para gases combustíveis em instalações 

comerciais e industriais- Projeto e Execução. 

3. ABRANGÊNCIA 

Será aplicado para elaboração de Procedimentos internos e executivos para os 

empreendimentos CIGÁS. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Controle da Qualidade – É o setor técnico designado pela CIGÁS para supervisionar 

os trabalhos junto a fiscalização; 

4.2 Gasoduto – Termo genérico utilizado para definir tubulação de transferência de gás 

qualquer que seja a utilidade: Transmissão, Distribuição ou Ramal. 

 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Gestor de Contrato 

 5.2.Coordenador e/ou Supervisor da Qualidade 
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6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Todos os recursos necessários para a execução da atividade serão providos pelas partes 

em conformidade com as premissas contratuais, legais e normativas. 

7. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

7.1. REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

A CIGÁS e a CONTRATADA devem seguir os requisitos estabelecidos no Procedimento 

de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (PROCIG.SMS.04) e na Instrução ITCIG.ENG.21_ 

Sinalização de Obra. 

7.2. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS 

7.2.1 Devem ser emitidos procedimentos executivos específicos, previamente ao início de 

cada atividade da obra, seguindo as especificações técnicas definidas no projeto do duto 

e recomendações relacionadas nesta Instrução, constando, no mínimo, de:   

a) inspeção de recebimento de materiais;  

b) armazenamento e preservação de materiais;  

c) elaboração de projeto executivo;  

d) locação e marcação da faixa de domínio e da pista;  

e) abertura de pista incluindo: acessos, terraplenagem (corte e aterro), supressão vegetal 

e desmonte de rocha;  

f) abertura e preparação da vala, incluindo desmonte de rocha; g) transporte, distribuição 

e manuseio de tubos;  

h) curvamento dos tubos; 

i) revestimento externo com concreto; 

 j) soldagem, incluindo: ajustagem, alinhamento e fixação dos tubos e acessórios para 

soldagem e respectivos registros de qualificação;  



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

 ITCIG.GET.35 
REV.  

02 
TÍTULO:  

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E QUALIFICAÇÃO DE 
PESSOAL 

 

FOLHA: 

5 de 10 
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”. 

k) inspeção por ensaios não-destrutivos;  

l) revestimento externo anticorrosivo;  

m) abaixamento e cobertura;  

n) travessias e cruzamentos;  

o) sinalização de faixa de domínio de dutos;  

p) proteção e restauração;  

q) limpeza, enchimento e calibração;  

r) teste hidrostático; 

 s) inspeção dimensional interna do duto;  

t) condicionamento;  

u) inspeção do revestimento externo anticorrosivo após a cobertura;  

v) montagem e instalação de complementos;  

x) emissão de documentação “conforme construído”.    

7.2.2 Nos procedimentos devem estar indicadas as características dos equipamentos a 

serem utilizados nas diferentes etapas da construção.    

7.2.3 A construção e montagem do duto terrestre, deve ser executada considerando os 

seguintes aspectos básicos gerais, além do seu projeto:   

a) estar em consonância com as leis do município e/ou estado em que se localiza; 

b) dispor de todas as permissões das autoridades competentes com jurisdição sobre a 

faixa de domínio do duto;  

c) ter estabelecido critérios para a garantia da qualidade da sua execução. 

7.3 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL  
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7.3.1. SOLDADORES E OPERADORES DE SOLDAGEM 

A qualificação de soldadores e operadores de soldagem deve ser feita de acordo com a 

norma API STD 1104, sendo que para a montagem de complementos, definidos no 

Capítulo 9, pode ser usada a norma ASME Section IX, como alternativa.  

Para soldagem em PEAD devem ser aplicados os critérios de qualificação específicos 

aquela modalidade;   

 

7.3.2 INSPETORES DE SOLDAGEM 

Os inspetores de soldagem devem ser certificados de acordo com a norma ABNT NBR 

14842, ou por entidades internacionais que atendam aos requisitos da norma BSI EN 

45013, sendo neste caso necessária a aprovação prévia pela CIGÁS e norma principal 

aplicável.    

 

7.3.3 INSPETORES DE DUTOS (ID) 

A qualificação de inspetores de dutos deve ser feita conforme a norma pelas 

organizações qualificadoras e órgão competentes. 

7.3.4 INSPETORES DE ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS (END) 

Os inspetores de END devem ser certificados de acordo com as normas ABENDE NA-001 

e DC-001, ou por entidades internacionais que atendam aos requisitos das normas ISO 

9712 ou BSI EN 473, sendo neste caso necessária a aprovação prévia pela CIGÁS.   

 

7.4 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

É de responsabilidade dos cargos envolvidos executar as atividades, conforme descrito 

nesta instrução de trabalho. 

 

 

8. REQUISITOS DE SMS 
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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: 

 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;  

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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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; 

  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; 
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 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; 

 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; 
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 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 

Não aplicável 

10. ANEXOS 

Não aplicável 


