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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo descrever os passos a serem executados 

durante a Medição do Potencial ON da proteção catódica da Rede de Distribuição de Gás 

Natural da CIGÁS. 

2. APLICAÇÃO 

Esta instrução de trabalho será aplicada na Medição do Potencial ON ao longo da rede de 

gasoduto dos ramais Aparecida e Mauá. 

3. CARGOS ENVOLVIDOS 

Técnico de Automação ou Eletricista. 

4. REFERENCIA DOCUMENTAL 

ABNT NBR ISO 15589-1:2011 - Indústria do petróleo e gás natural - Proteção catódica para 

sistemas de transporte de dutos. Parte 1: Dutos terrestres 

5. TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

a) RDGN - Rede de Distribuição de Gás Natural; 

b) CORROSÃO - É a deterioração dos materiais, geralmente metálicos, pela ação química 

ou eletroquímica do meio ambiente, aliado ou não a esforços mecânicos; 

c) Sistema de Proteção Catódica (SPC) - É um sistema constituído de uma fonte de 

corrente contínua e um anodo, que se destinam a fornecer corrente de proteção para uma 

estrutura metálica; 

d) Leito de Anodos - Dispositivo do SPC que destina-se a sofrer a corrosão em benefício 

de uma estrutura de aço enterrada ou submersa. 

e) Potencial ON - Medida de potencial tubo-solo quando o SPC está operando 

continuamente, ou seja, potencial medido com a queda ôhmica IR presente no solo. 

(Potencial tubo solo deverá estar entre -1,0 VDC e -4,0 VDC). 
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f) PONTOS DE TESTE (PT) - Ponto composto de bornes terminais elétricos interligados ao 

duto destinado a medição do potencial eletroquímico do duto. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

a) Multímetro digital 3.1/2, com registros para valores máximo e mínimo com resistência 

interna não inferior a 10 MΩ/V; 

 

b) Eletrodos de referência portáteis de Cu/CuSO4 (Semi-célula); 

 

7. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE  

 

7.1 Para esta atividade, as medições são realizadas em dois tipos distintos de pontos de 

medição, um em caixa de inspeção e o outro em estaca. 

7.1.1 Para a medição em estaca, ver detalhes na figura 1 e para a medição em caixa de 

inspeção ver detalhes na figura 2. 

7.1.2 Para a atividade da figura 1 proceder da seguinte forma: 

a) Abrir a tampa de proteção do ponto de medição (tampa acrílica), na estaca. 

b) Enterrar a ponta da semi-célula a um raio de aproximadamente 1,5m da tubulação. 

c) Com o auxílio de um multímetro, interligar o negativo (-) na semi-célula e o positivo (+) ao 

ponto de medição (PT). 

 

d) Anotar o valor lido de tensão DC e AC. 

 

e) Finalizar a medição e dar continuidade aos demais pontos de medição ao longo do 

gasoduto. 
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Figura 1 – Medição do potencial em estaca 

 

7.1.3 Para a atividade da figura 2, proceder da seguinte forma: 

a) Com o auxílio de uma espátula, remover o silicone que serve como selante da tampa da 

caixa de inspeção e abrir a caixa; 

b) Enterrar a ponta da semi-célula a um raio de aproximadamente 1,5m da tubulação ou 

dentro da própria caixa; 

c) Com o auxílio de um multímetro, interligar o negativo (-) na semi-célula e o positivo (+) ao 

ponto de medição (PT); 

c) Anotar o valor lido de tensão DC e AC; 

d) Recolocar a tampa da caixa de inspeção e refazer a vedação da tampa para evitar 

infiltração de água; 

e) Finalizar a medição e dar continuidade aos demais pontos de medição ao longo do 

gasoduto. 
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Figura 2 - Medição do potencial em caixa de inspeção 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 

7.2.1 Solicite a Permissão para Trabalho (PT), caso necessária, antes de iniciar os serviços 

e cumpra as Recomendações de Segurança contidas nela. 

7.2.2 Além dos EPIs recomendados na PT, os de uso obrigatório a serem utilizados são os 

seguintes: 

a) Botas de segurança com biqueira de polipropileno; 

b) Luvas de vaqueta; 

c) Uniforme de brim com mangas compridas devidamente abotoados; 

d) Capacete com jugular; 

e) Óculos de segurança ou ampla-visão. 

f) Protetor auricular (para as áreas onde seu uso seja necessário ou obrigatório. 

7.2.3 Os profissionais envolvidos deverão ser treinados e qualificados, cada um de acordo 

com seu nível de responsabilidade. 

7.2.4 Somente iniciar os serviços após o atendimento às recomendações da Análise 

Preliminar de Risco – APR específica para a atividade. 
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7.2.5 Mantenha a área de trabalho limpa e desobstruída. 

7.2.6 Execute o trabalho sempre em dupla. 

7.2.7 Restrinja a passagem de pessoas. Se necessário isole o local com correntes ou fitas 

zebradas para alertar acerca da operação. 

7.2.8 Use ferramentas adequadas e em bom estado de conservação para ajustes. 

7.2.9 Use equipamentos com a calibração em dias para execução dos testes. 

7.2.10 Na dúvida, pare! Solicite ajuda da GEOPE sempre que as dúvidas aparecerem. 

7.2.11 Confira o serviço após seu término, verificando se não foi deixada nenhuma 

ferramenta no interior ou nos arredores da locação. 

7.2.12 Separe, identifique os resíduos gerados (EPIs, panos e estopas contaminadas, etc.) 

nos recipientes adequados para serem descartados na Central de Resíduos da companhia.  

8. REQUESITOS 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 

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

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; 
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  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; 

 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;  
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 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 

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

e federais aplicáveis a Companhia. 

 
 

9. REGISTROS 

9.1 Relatório de Medição dos Pontos de Testes (PTE's) - Proteção Catódica 

 

 
10. ANEXOS 

ANEXO A - RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS PONTOS DE TESTES (PTE's) - Proteção 

Catódica. 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.OEM.05 
REV.  

04 
TÍTULO: 

  

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA 
DA RDGN 

FOLHA: 

11 de 11 
GERÊNCIA: 

    GEOPE  
 

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”. 

ANEXO A - RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS PONTOS DE TESTES (PTE's) - Proteção 

Catódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR.ITCIG.OEM.05.01 

Campo Como preencher Responsável 

01 Anotar o valor lido de tensão DC 
Técnico de Automação ou 

Eletricista. 

02 Anotar o valor lido de tensão AC 

Técnico de Automação ou 

Eletricista. 

 

 

 

 


