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1. OBJETIVO 

Estabelecer requisitos mínimos necessários para atingir os objetivos de segurança, 

proteção ao meio ambiente e qualidade pretendidos pela CIGÁS na execução de 

secagem e condicionamento de tubulação para distribuição de gás natural. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1.  NORMAS NACIONAIS 

NR 18 – Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção.  

NBR 12712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível; 

2.2.  NORMAS INTERNACIONAIS 

ASME B31.8 - Gás Transmission and Distribution Piping System. 

ASME B31.3 - American National Standard Code for Pressure Piping. 

3. ABRANGÊNCIA 

3.1. Secagem e condicionamento de tubulação para distribuição de gás natural. 

3.2. Ter uma linha adequada para o melhor fornecimento de gás natural, com todos os 

requisitos de segurança necessário. 

4. DEFINIÇÕES 

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

empreendimento.  

4.2. Contratada – Empresa classificada através de um processo licitatório (Lei de 

Licitações e Contratos nº 8.666/93) para a construção e montagem do empreendimento. 

4.3.  Fiscalizadora/Gerenciadora – Empresa vencedora do certame licitatório da               

CIGÁS, para gerenciar e fiscalizar os serviços da contratada na implantação do 

empreendimento. 
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4.4.  Máxima Pressão de Operação (MPO) – Maior pressão na qual um sistema de 

gás sob condições normais é operado. 

4.5.  Pressão – Relação entre força e área. A menos que expressos em contrário, 

todos os valores de pressão apresentados nesta Diretriz são referidos à pressão 

atmosférica normal. 

4.6.  Pressão de Projeto – Pressão usada na determinação da espessura de parede e 

dos componentes de tubulação. É uma pressão fixada a partir das condições de fluxo do 

sistema de gás. 

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

da construtora. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Supervisor de Qualidade 

5.2. Supervisor de Projeto 

5.3. Supervisores de Obras 

5.4. Supervisor de Teste Hidrostático 

5.5. Encarregados 

5.6. Auxiliar de teste hidrostático  

5.7. Técnico de segurança. 

5.8. Inspetor de Dutos 

5.9. Ajudantes 

5.10. Fiscalização de obra 

 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. Compressores 

6.2. Bombas de Enchimento 

6.3. Mangueiras 
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6.4. Caminhão pipa 

6.5.Pigs de Secagem 

6.6.Instrumentos de medição 

7. DETALHAMENTO DE ATIVIDADE 

7.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Além de seguir os requisitos estabelecidos no procedimento de segurança, meio ambiente 

e saúde (PROCIG.SMS.04) e na instrução de sinalização de obra (ITCIG.ENG.21). 

Caberá à contratada, cumprir aos seguintes requisitos complementares: 

7.1.1. As áreas de bombeamento, lançamento e recebimento de “pigs” e descarte de água 

ou ar devem ser isoladas e sinalizadas, de modo a se evitar acesso de pessoas não 

autorizadas. 

7.1.2. As áreas de bombeamento, lançamento e recebimento de “pigs” e descarte de água 

ou ar devem ser providas de sistema de iluminação artificial. 

7.1.3. As áreas de bombeamento e de lançamento e recebimento de “pigs” devem possuir 

sistema de comunicação com um canal ou linha exclusiva. 

7.1.4. As tubulações, mangueiras de alta pressão e acessórios provisórios, submetidos à 

pressão de teste, devem ser inspecionados, pré-testados e liberados pelo Controle de 

Qualidade, antes de sua utilização. 

7.1.5. As mangueiras e acessórios de teste devem conter certificados de inspeção e teste 

na sua documentação de fábrica e serem devidamente rastreadas; 

7.1.6. As mangueiras de alta pressão devem ser ancoradas em toda sua extensão. O 

tamanho deverá ser correspondente à distância das tomadas de ligação para evitar 

esforço nos terminais e consequentemente ruptura e chicoteamento da mangueira. 

7.1.7. As tubulações provisórias de descarte de água ou ar devem ser ancoradas em toda 

sua extensão, de maneira a suportar os esforços gerados pelo fluxo. 
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7.1.8. As válvulas do sistema de enchimento da tubulação devem ser fechadas 

gradativamente, a fim de minimizar os efeitos dinâmicos oriundos de golpe de aríete. 

7.1.9. A captação de água deve ser feita de modo a não alterar as características originais 

do local. 

7.1.10. Todos os equipamentos estacionários devem ser instalados de modo a evitar 

contaminação do solo e dos cursos d’água. Eventuais derramamentos de óleo ou 

combustível devem ficar contidos em bacias de contenção impermeabilizadas. 

7.1.11. A energia da água de descarte deve ser dissipada por meio de instalação de 

difusor na tubulação de descarte ou outro meio que impeça a erosão do terreno. 

7.1.12. No local de descarte da água, deve ser construído um fosso, com fundo forrado 

em pedras de mão, de modo a garantir a decantação dos resíduos sólidos existentes na 

água antes de sua reintegração ao meio ambiente. 

7.1.13. O não cumprimento das instruções aqui estabelecidas implica na paralisação 

imediata dos serviços correspondentes. 

7.2. REQUISITOS GERAIS 

7.2.1. Condicionamento das instalações são todas as atividades necessárias para, após o 

término dos serviços de construção e montagem do duto, colocá-lo em condições de ser 

pré-operado com o gás natural. 

7.2.2. Para gasodutos considera-se o duto condicionado quando estiver seco, com o 

ponto de orvalho negativo de – 15ºC (1 atm) e completamente inertizado com nitrogênio, 

ou conforme (MC) emitida pela contratada justificando outros valores, através de (CT) 

Consulta Técnica. 

7.2.3. As atividades a serem executadas no condicionamento devem ser definidas 

previamente e atender no mínimo aos seguintes itens: 

a) Relação de equipamentos e ferramental a ser utilizado; 

b) Descrição das atividades a serem executadas; 

c) Meios de transporte a serem utilizados; 
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d) Previsão de instalação de medidor de vazão nas captações e/ou descartes; 

e) Análise de adequabilidade dos raspadores e/ou “pigs”, em função do material 

empregado na sua construção e o diâmetro e comprimento do duto; 

f) Análise do perfil hidráulico da linha, verificando a possibilidade de formação de bolsões 

de ar ou líquido e as atividades necessárias para a sua retirada do duto; 

g) Se for o caso, descrição das atividades necessárias para a secagem do duto; 

h) Definição do método para o acompanhamento dos “pigs” e/ou raspadores, inclusive 

prevendo a sua localização mesmo durante eventual parada do seu deslocamento; 

i) Estudo dos métodos de descarte a serem utilizados; 

j) Controle de pressão de bombeamento; 

k) Sistemática de comunicação à comunidade; 

l) Sistema de comunicação a ser utilizado, com suas características e área geográfica de 

cobertura; 

m) Matriz de atribuições do pessoal envolvido; 

n) Previsão de utilização de dispositivos para lançamento e recebimento de “pigs” de 

espuma, se for o caso; 

o) Testes de funcionamento dos complementos; 

p) Registro dos resultados. 

q) Inspeção de Equipamentos 

7.2.4. Recomenda-se que o condicionamento seja realizado logo após o término do teste 

hidrostático, em toda a extensão do duto.  

7.2.5. Para o condicionamento de gasodutos, além das disposições acima, devem ser 

realizadas as atividades descritas nos itens 8.2. (Esvaziamento da linha e Selo de 

nitrogênio). 
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Nota: Admite-se condicionamento de trechos parciais, desde que sejam garantidas as 

condições previstas neste item 8.2. 

7.3. ESVAZIAMENTO DA LINHA 

7.3.1.. Considera-se esvaziamento da linha a remoção de água do gasoduto com a 

utilização de ar comprimido ou outro gás inerte. 

7.3.2. Imediatamente após a realização e aceitação do teste hidrostático, deve ser 

executado o esvaziamento total da linha. 

7.3.3. No planejamento do esvaziamento não são permitidos os cortes adicionais aos 

previstos no plano de teste hidrostático, exceto nos locais de instalação de válvulas. 

7.3.4. Na operação de esvaziamento deve ser utilizado preferencialmente pig do tipo 

“Solid cast”. 

7.3.5. Deve ser garantida uma contrapressão no descarte, de forma a assegurar o 

deslocamento do “pig” numa velocidade inferior a 2,0m/s e para evitar a formação de 

Bolsões de ar. 

7.3.6. Deve ser previsto em todos os pontos de descarte um medidor de vazão e válvula 

que propicie o controle do fluxo. 

7.3.7. Todo e qualquer descarte da água utilizada, deve ser realizado de acordo com o 

procedimento executivo preparado previamente ao início dos serviços. 

7.4. PRÉ-SECAGEM E EXECUÇÃO DE “Tie-ins” 

7.4.1. Considera-se pré-secagem a operação de eliminação de bolsões de água 

remanescentes do esvaziamento, com a utilização de “pigs” espuma de baixa densidade, 

intercalados com “pigs” selados, deslocados com ar comprimido. A velocidade de 

deslocamento dos “pigs” deve ser mantida entre 0,2m/s a 1,0m/s. 

7.4.2. A pré-secagem da linha deve ser iniciada imediatamente após o esvaziamento. 

7.4.3. A pré-secagem deve ser considerada satisfatória quando os pigs-espuma de baixa 

densidade estiverem sendo recebidos na condição “seco ao toque”. Devem ser passados 

“pigs” espuma de baixa densidade e “pigs” selados em quantidade suficiente, até que seja 
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alcançada a condição “seca ao toque”, na superfície do “pig” quando da sua retirada da 

linha. 

7.4.4. A partir da condição “seca ao toque” todas as atividades de passagem de “pig” 

subseqüentes, devem empregar ar seco ou gás inerte (nitrogênio). 

7.4.5. Durante a pré-secagem, a velocidade de deslocamento dos “pigs” deve ser mantida 

entre 0,2 m/s a 1,0 m/s. 

7.5. SECAGEM E LIMPEZA FINAL 

7.5.1. Considera-se secagem a operação de eliminação da umidade do gasoduto, com o 

emprego de ar seco ou gás inerte (nitrogênio). 

7.5.2. Considera-se limpeza final a retirada de óxidos, areia e resíduos metálicos, 

realizada durante a operação de secagem. 

7.5.3. Nas operações de secagem e limpeza devem ser utilizados dispositivos provisórios 

de lançamento e recebimento de “pigs”, compostos de válvulas de bloqueio e tampões de 

fecho rápido, dimensionados de acordo com as pressões máximas de trabalho. 

7.5.5. Na fase de secagem estão incluídas as etapas de passagem de pigs-espuma, 

“pigs” raspadores com escova de aço, para tubos sem revestimento interno, e “pig” 

magnético. 

7.5.6. A secagem deve ser executada com pigs-espuma de baixa densidade. Os locais de 

montagem de unidade de secagem e os pontos de recebimento de “pigs” devem ser 

preferencialmente os pontos de montagem das válvulas de bloqueio, devendo também 

ser considerados os seguintes dados: 

a) Topografia do terreno ao longo do tramo; 

b) Facilidades de montagem da unidade de secagem; 

c) Extensão do tramo a ser secado (preferencialmente entre 30 km e 60 km). 

7.5.7. Depois de atingido o ponto de orvalho de 0 °C no local de recebimento de “pigs”, 

devem ser lançadas, no mínimo, 4 baterias de “pigs”, compostas de um “pig” de 

polietileno de alta densidade (Solid Cast), com escovas de aço temperado (“power 
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brush”), seguido de um “pig” espuma de baixa densidade. No caso de tubulações com 

revestimento interno, as escovas devem ser de material que não danifique o revestimento. 

7.5.8. O intervalo entre as baterias de “pigs” deve ser de no mínimo 30 minutos. 

7.5.9. A operação de passagem das baterias de “pigs” deve ser considerada satisfatória 

quando os pigs-escova chegarem ao local de recebimento íntegro e com as escovas não 

saturadas de material aderido. 

7.5.10. Após a passagem dos pigs-escova, devem ser passadas baterias de pigs-espuma 

de baixa densidade. A operação de limpeza deve ser considerada satisfatória quando a 

seção transversal do “pig” revelar uma profundidade de espuma impregnada com sujeira 

menor ou igual a 1”. 

7.5.11. Para complementação da limpeza, devem ser passadas no mínimo duas baterias, 

constituídas de pigs-espuma e “pigs” magnéticos. 

7.5.12. A limpeza final deve ser considerada aprovada se a quantidade de resíduos 

metálicos aderida ao “pig” magnético de limpeza for inferior a 50 g/km. Os magnetos 

devem ser fabricados em blocos de neodímio-ferro-boro grau 35, ou grau superior, e o 

espaçamento máximo dos blocos à parede interna do duto ser de 15 % do diâmetro. O 

“pig” deve ser pesado antes e depois da passagem, a fim de se verificar a quantidade de 

elementos aderidos. 

7.5.13. Devem ser passados quantos “pigs” magnéticos de limpeza adicionais sejam 

necessários, para atingir o requisito estabelecido no item 8.2.3. 

7.5.14. As válvulas de bloqueio somente podem ser instaladas após a aprovação da 

limpeza final. Antes da instalação das válvulas, deve ser garantido que não há presença 

de água no interior da válvula (corpo e dreno das válvulas, incluindo as de by-pass, 

tubulações, respiros, etc.). 

7.5.15. A secagem deve ser considerada concluída quando o ponto de orvalho, medido no 

lançador, no recebedor e em todas as válvulas de bloqueio, atingir os valores abaixo: 

a) Gasodutos sem revestimento interno: -20 °C (1 atm); 

b) Gasodutos com revestimento interno: 0 °C (1 atm).  
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7.5.16. A medição do ponto de orvalho deve ser feita à pressão atmosférica, com 

instrumento calibrado. 

7.5.17. Opcionalmente ao uso de ar seco ou nitrogênio, pode ser utilizada a secagem a 

vácuo atendendo ao critério de aceitação descrito no item anterior. 

7.5.18. A soldagem dos “tie-ins” entre as seções definidas no plano de teste deve ser 

executada após a conclusão da secagem. 

7.6. INERTIZAÇÃO 

7.6.1. Uma vez alcançado o critério definido no item 8.2.3, inicia-se a inertização do duto. 

O duto deve ser totalmente preenchido com nitrogênio, em uma pressão maior que 0,5 

kgf/cm2. 

Nota 1: Caso a pré-operação do duto ocorra imediatamente depois da secagem, a 

inertização pode ser realizada através da utilização de um selo de nitrogênio durante a 

pré-operação. 

Nota 2: O selo de nitrogênio deve ser injetado no duto imediatamente antes do produto. O 

volume do selo deve ser calculado em função das dimensões do duto e pressão de 

injeção do produto, de modo a garantir a segurança da operação. 

7.6.2. O preenchimento do duto com nitrogênio ou selo de nitrogênio deve ser realizado 

através da passagem de um número mínimo de 3 “pigs” espuma de baixa densidade com 

capa e 2 “pigs” copo de poliuretano intercalados entre os “pigs” espuma, para redução do 

volume da interface nitrogênio/ar. 

7.6.3. O espaçamento mínimo entre os “pigs” deve ser 1m. 

7.6.4. Uma contrapressão deve ser regulada de modo a garantir que os “pigs” mantenham 

velocidade entre 0,2 m/s e 2,0 m/s. 

7.6.5. A inertização é considerada concluída quando os “pigs” percorram a totalidade do 

trecho inertizado, sem danos ou excessivo desgaste que possam ter afetado a sua 

eficiência. 

7.7. SELO DE NITROGÊNIO 
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Por ocasião da pré-operação, caso a secagem tenha sido feita com ar seco, um selo de 

nitrogênio deve ser injetado no gasoduto imediatamente antes do gás. O volume de 

nitrogênio a ser injetado deve ser calculado em função das dimensões da tubulação e 

pressão de injeção do gás, de modo a garantir a segurança da operação. 

7.8. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.8.1. Com o objetivo de evitar a retenção de umidade no sistema, não deve ser utilizada 

graxa na montagem de flanges, válvulas, recebedores e lançadores. 

7.8.2. Os lançadores, recebedores e as respectivas tubulações de interligação às 

unidades devem ser limpos e secados, com o mesmo critério de aceitação do gasoduto. 

7.9. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.9.1. Cabe à CIGÁS, através da supervisão, fiscalizadora e/ou gerenciadora aprovar e 

fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes requeridas a este processo. 

7.9.2. Cabe à executante da obra realizar os trabalhos contratados, fazendo cumprir as 

instruções da CIGÁS, seguindo as normas pertinentes às atividades. 

7.9.3. É responsabilidade da contratada, planejar e fazer análise crítica do projeto, antes 

do início dos trabalhos. Quaisquer modificações que se fizerem necessárias ou 

contribuírem para a facilidade dos trabalhos, devem ser apresentadas com antecedência 

para aprovação da CIGÁS, através do seu corpo técnico, fiscalizadora e/ou gerenciadora. 

7.9.4. É responsabilidade da contratada, buscar junto às prefeituras e concessionárias, as 

informações de cadastros de utilidades existentes, além das informações da CIGÁS, e 

conhecer as normas municipais que regem a utilização e sinalização de vias públicas para 

a implantação de tubulação de gás natural. 

7.9.5. É de responsabilidade da contratada, o levantamento e registro de toda e qualquer 

interferência, não cabendo à mesma nenhuma reinvindicação junto à CIGÁS em caso de 

interferência encontrada na execução dos serviços. 
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8. REQUISITOS DE SMS 

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

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

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

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

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

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

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

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

Patrimônio. 

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

para: 

 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; 

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

irá executar a atividade; 
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 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; 

 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 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.GET.20 
REV.  

03 
TÍTULO:  

SECAGEM E CONDICIONAMENTO DE TUBULAÇÃO 
FOLHA: 

16 de 16 
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”. 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais 

e federais aplicáveis a Companhia. 

9. REGISTROS 

Não aplicável. 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 


