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1. OBJETIVO 

Este procedimento executivo tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

necessários para atingir os parâmetros de segurança, proteção ao meio ambiente e 

qualidade pretendidos pela CIGÁS na execução de inspeção de linha interna de cliente, 

no que consiste a matriz de responsabilidade setorial, métodos construtivos e segurança 

operacional. 

2. REFERÊNCIAS  

2.1. Normas Nacionais 

ABNT NBR 15 358 – Redes de distribuição para gases combustíveis em instalações 

comerciais e industriais – Projeto e execução; 

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

instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução; 

ABNT NBR 12236 – Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás 

combustível comprimido; 

ABENDI NA-01 - Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios Não-Destrutivos; 

FBTS-001 - Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem- Procedimento; 

ABNT NBR 5425 - Guia para Inspeção por Amostragem no Controle e Certificação de 

Qualidade; 

ABNT NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos; 

ABNT NBR 5427 - Guia para Utilização da Norma ABNT NBR-5426. 

NORMAS COMPLEMENTARES. 

3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento será aplicado nos serviços de inspeção baseada em risco e avaliação 

de integridade, durante a pré-fabricação e montagem de sistemas de tubulação nos 
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projetos de distribuição de gás natural da rede interna de cliente com base nas normas 

requeridas ao tipo de segmento em análise. 

4. TERMOS E DEFINIÇÕES 

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

empreendimento. 

4.2 Inspetor de Controle de Qualidade/ END – É o técnico designado pela CIGÁS para 

supervisionar os trabalhos da construtora e analisar as atividades técnicas requeridas. 

4.3 Componentes (de tubulação) - Quaisquer elementos mecânicos pertencentes ao 

sistema de tubulação, tais como: flanges, conexões, derivações tubulares, parafusos e 

juntas. Os tubos são considerados componentes. 

4.4 Certificado de Qualidade de Material – É o registro dos resultados de ensaios, 

testes e exames, exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material. 

4.5 Procedimento da Executante – É o documento emitido pela firma executante dos 

serviços que define os parâmetros e as condições de execução de determinado serviço 

de construção, pré-montagem ou montagem. 

4.6 Sobre comprimento – É o comprimento adicional deixado nas peças pré-fabricadas 

visando permitir eventuais ajustes no campo. 

4.7 Condicionamento – Conjunto de serviços a serem executados nos materiais, 

equipamentos e sistemas de uma instalação com o objetivo de deixá-los nas condições 

requeridas para funcionamento normal. O Condicionamento compreende a preservação, a 

simulação de funcionamento e a preparação para entrada em operação, executada antes 

do início da operação assistida da instalação. 

4.8 E.N.D – Ensaio Não Destrutivo. 

4.9 Niples – Qualquer segmento de tubo com comprimento menor que o comprimento 

padrão dos tubos utilizados na obra. 
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4.10 Spool – Subconjunto pré-fabricado de uma linha, formado pelo menos por uma 

conexão em niple ou duas conexões. 

4.11 EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Cabe ao construtor - responsável técnico pela atividade, prover os recursos, executar, 

controlar e registrar as etapas de construção e montagem da linha interna de cliente.  

5.2. Cabe a CIGÁS, quando executado por terceiros, avaliar documentalmente o projeto e 

com base nas análises do Data Book, realizar um exame visual de integridade nas 

instalações do cliente para garantia da segurança construtiva e operacional em 

atendimento às normas aplicadas. 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

6.2 REQUISITOS PARA INSPEÇÃO TÉCNICA DE CONTROLE DE QUALIDADE 

6.2.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA – DATA BOOK: 

a)   ART’S; 

b)  MEMORIAL DE CÁLCULO; 

c)   DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO; 

d) ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO DA REDE; 

e)   LISTA DE MATERIAL; 

f)   DIAGRAMA DE TESTE DE ESTANQUEIDADE; 

g) PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS; 

h) DOCUMENTOS DE SOLDAGEM (EPS, IEIS, RQPS); 

i)   MAPEAMENTO DE JUNTAS SOLDADAS; 

j)   REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE SOLDADOR; 
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k)   CERTIFICADOS DO INSTRUMENTOS; 

l)   CERTIFICADOS DE MATERIAIS APLICADOS; 

m)  RELATÓRIO DE INSPEÇÃO VISUAL DE SOLDAGEM; 

n)  RELATÓRIO DE LÍQUIDO PENETRANTE; 

o)  RELATÓRIO DE TESTE DE PRESSÃO; 

p) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA; 

q)  REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE INSPETORES, OPERADORES, TÉCNICOS E 

ENGENHEIROS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE. 

NOTA: OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO DEPEDEM DO 

SEGUIMENTO A SER INSPECIONADO:(INDUSTRIAL, GNV,COMERCIAL,VAREJO). 

6.3. REQUISITOS PARA INSPEÇÃO BASEADA EM RISCO 

a) Os serviços de Inspeção Baseado em Risco é voltado para montagem, 

condicionamento, limpeza e testes em sistemas e componentes de tubulação, devem ser 

executados de acordo com os procedimentos correspondentes do cliente e/ou 

construtora, elaborados em conformidade com as normas requeridas e firmadas em 

termos contratuais. 

b) Em caso de sistemas cujo projeto construtivo foi por solda, a documentação de 

soldagem deve ser elaborada e executada de acordo com os procedimentos de soldagem 

e suas especificações em conformidade com o material especificado no projeto; 

c) Os exames não destrutivos (END’S) devem ser executados conforme procedimentos 

qualificados por inspetores do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação – ABENDI 

e FBTS;  

d) Devem ser utilizados somente soldadores qualificados de acordo com as respectivas 

normas e procedimentos de projeto e construção do empreendimento em conformidade 

com a metodologia aplicada; 
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e) Devem ser utilizados somente inspetores (END) ensaios não destrutivos e operadores 

qualificados de acordo com o SNQC - Sistema Nacional de Qualificação e Certificação - 

ABENDI / FBTS e ORGÃOS CERTIFICADORES AUTORIZADOS; 

f) Os consumíveis de soldagem devem ser manuseados de acordo com os 

procedimentos específicos aplicados ao processo em execução e Procedimento de 

Soldagem da Executante (EPS); 

g) Somente os materiais corretamente identificados, rastreados, aprovados e liberados 

pela inspeção de recebimento podem ser empregados na pré-montagem e montagem 

destes sistemas; 

h) As peças, tubos e acessórios da tubulação devem ser limpos interna e externamente 

imediatamente antes da fabricação e da montagem, independente do processo 

construtivo: Exemplos -  uniões soldadas, flangeadas e/ou por rosca; 

i) As plaquetas de identificação de equipamentos e acessórios de tubulação devem ser 

protegidas durante a montagem, e não podem ser encobertas por tinta, de modo a 

mascarar a rastreabilidade das mesmas; 

j) Antes da montagem deve ser verificado se os suportes metálicos ou de concreto estão 

de acordo com o projeto e memória de cálculo da rede; 

k) É recomendado verificar se os reforços das soldas de topo foram feitos por 

esmerilhamento, tomando-se o cuidado para não reduzir a espessura do tubo ou 

acessório durante o processo; 

l) Todas as juntas soldadas devem ser identificadas com o número do(s) soldador (es) ou 

operador(es) de soldagem, sendo que a mesma identificação deve constar dos mapas de 

controle. As juntas devem ser identificadas também quando liberadas para soldagem e 

após a soldagem. As juntas devem ter numeração sequencial de modo a permitir a 

rastreabilidade da cada junta, por conjunto de tubulação; 

m) No caso de necessidade de reparo por solda, esse deve ser feito segundo 

procedimento de soldagem e soldadores qualificados; 



 

 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.GET.04 
REV.  

02 
TÍTULO:  

INSPEÇÃO BASEADA EM RISCO PARA LIBERAÇÃO DE 
GÁS NA REDE INTERNA DE CLIENTE CIGÁS 

FOLHA: 

8 de 19 
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”. 

n) A superfície do reparo deve ser submetida a exame por líquido penetrante ou 

partículas magnéticas, para assegurar a remoção total dos defeitos. O reparo das juntas 

soldadas deve ser executado de acordo com o procedimento de soldagem da executante 

(EPS) aprovado e após a remoção total dos defeitos. As juntas reparadas devem ser 

reinspecionadas; 

o) A limpeza e remoção de escória das soldas, bem como a remoção e inspeção das 

áreas de soldas de dispositivos auxiliares de montagem devem ser completadas de forma 

definitiva, antes do teste de pressão da tubulação; 

p) Os suportes provisórios utilizados apenas para fins de montagem devem ser removidos 

antes do teste de pressão do sistema de tubulações, exceto para suportes provisórios não 

soldados às linhas e necessários para a execução do teste hidrostático (exemplo: linhas 

de gás); 

q) As áreas de soldas de suportes provisórios e de dispositivos auxiliares de montagem 

devem ser esmerilhadas e examinadas visualmente. Caso haja a remoção de material, a 

área deve ser recomendada a reparo; 

r) Em tubulações encamisadas devem ser seguidos os requisitos da norma de projeto. 

Deve-se atentar para a necessidade de inspeção e teste das soldas do tubo interno antes 

da montagem da camisa, assim como para as soldas somente pintar após a avaliação 

visual; 

s) Na entrada de estações, instrumentos, vasos, compressores, turbinas, bombas e 

outros equipamentos que possam ser prejudicados por detritos e que não tenham sido 

isolados do sistema devem ser colocados filtros temporários. Estes filtros devem ficar no 

sistema durante o teste de pressão, limpeza, pré-operação e início de operação. Em 

casos especiais, em que não seja admitida qualquer contaminação pelo fluido de limpeza 

ou de teste, devem ser instalados dispositivos de isolamento, considerando os limites dos 

subsistemas na entrada e saída dos equipamentos; 

t) As tubulações devem ser pré-fabricadas e montadas de acordo com o projeto e dentro 

das tolerâncias dimensionais estabelecidas pela norma de projeto, evitando os 
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tensionamentos e perda ou adequações de peças. Este critério independe da metodologia 

aplicada, se soldada, flangeada e/ou rosqueada. 

6.3.1.VERIFICAR DURANTE A FABRICAÇÃO 

6.3.1.1 As intervenções realizadas durante a fabricação da linha do cliente tem como 

objetivo, quando necessário for, direcionar as atividades para as recomendações 

normativas e controlar os processos de modo a minimizar os riscos inerentes à conclusão 

da obra, sejam eles documentais e/ou físicos; 

6.3.1.2. Dentre alguns critérios de fabricação, vale se atentar aos seguintes itens: 

6.3.1.3. Os materiais aplicados devem estar em conformidade com a lista de materiais 

contida no desenho de execução (isométrico de tubulação), tais como a identificação das 

juntas a serem soldadas; 

6.3.1.4. A distância mínima permitida entre soldas circunferenciais em tubulação devem 

ser de 4 vezes a espessura do tubo ou 100mm, o que for maior; 

6.3.1.5. A distância mínima entre derivações deve respeitar o disposto no projeto; 

6.3.1.6. Na fabricação das peças deve ser analisada a necessidade de um sobre 

comprimento para ajuste de campo, este critério independe da metodologia aplicada; 

6.3.1.7. Todas as soldas e a numeração das peças no qual o sistema estão divididas 

devem ser assinaladas nos isométricos pela executante dos serviços. A numeração deve 

permitir a rastreabilidade. A identificação deve conter no mínimo as seguintes 

informações: 

a) Número da planta ou isométrico; 

b) Número da peça; 

7.3.1.8. As dimensões das conexões devem ser verificadas antes do corte dos tubos, de 

modo que as eventuais diferenças encontradas possam ser levadas em consideração e 

compensadas. 
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6.4. REQUERIMENTO PARA ETAPA DE MONTAGEM  

6.4.1.  Aço carbono – soldagem 

Este tópico referência critérios de inspeção para aplicabilidade de materiais por métodos 

construtivos.  

6.4.2 Classificação de materiais por aplicabilidade 

6.4.2.1 As tubulações aplicadas a estes sistemas devem ser requeridas conforme ABNT 

NBR 5580, no mínimo classe média: 

a) Para solda e rosca = com ou sem costura API 5L – Aplicado para método construtivo 

com base em processos de soldagem. 

b) As uniões procedidas por rosca devem ser especificadas em NPT e nunca devem estar 

dispostas em trechos enterrados. 

c) Tubos de aço com ou sem costura = ASTM A 135 – Aplicado para método construtivo 

com base em processos de soldagem. 

d) Tubos de aço com ou sem costura = NBR 5590, ASTM A106 grau B, API 5L grau B, BS 

1387 - Aplicado para método construtivo com base em processos de soldagem. 

e) Tubos de condução de cobre rígido sem costura classe A e I conforme NBR 13206 - 

Aplicado para método construtivo com base em processos de soldagem sob qualificação 

de procedimento específico e documentação de soldagem específica, tal como 

qualificação de soldador/operador de soldagem qualificado no processo. 

f) Tubos de condução de cobre sem costura conforme ASTM B88, conforme BS EN 1057 

- Aplicado para método construtivo com base em processos de soldagem sob qualificação 

de procedimento específico e documentação de soldagem específica, tal como 

qualificação de soldador/operador de soldagem qualificado no processo. 

g) Tubo de condução de cobre flexível sem costura, classe 2 e 3 conforme NBR 14745 - 

Geralmente é fornecido em bobinas e são aplicados a instalações domésticas e 

comerciais. Estes materiais são submetidos a testes e ensaios na fabricação sob 

validação de certificados aprovados por profissionais qualificados e habilitados. 
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h) Tubos de condução PE fabricado com compostos de polietileno (PE 80 E PE100), 

conforme ABNT NBR 14462 – Observação: Somente em trechos enterrados externos as 

projeções horizontais de edificações. 

6.4.2.2 As tubulações devem ser montadas de modo que não fiquem tensionadas ou 

forcem os bocais dos equipamentos e válvulas. Fazem exceção às tubulações em que é 

previsto um pré-tensionamento de projeto (cold spring); 

6.4.2.3 Os parafusos e porcas empregadas na montagem devem ser os especificados em 

projeto, de acordo com a norma de aplicação, e devem estar perfeitamente identificados; 

6.4.2.4 As válvulas devem ser montadas corretamente verificando a sua identificação e o 

sentido de fluxo, bem como se os acionadores estão instalados, conforme o projeto e de 

forma a facilitar a operação; 

6.4.2.5 Válvulas e demais equipamentos ou acessórios de tubulação, quando instalados 

em lugar possível de serem atingidos por veículos e máquinas em circulação, devem ter 

uma proteção adequada que evite uma colisão na rede de gás natural;  

6.4.2.6 As válvulas de segurança, alívio e controle, devidamente calibradas, com seus 

respectivos certificados, bem como os discos de ruptura, somente devem ser instaladas 

definitivamente após a limpeza da tubulação. Para o ajuste de montagem e teste 

hidrostático devem ser utilizados carretéis; 

6.4.2.7 O estado geral da superfície das peças vindas da fabricação deve ser 

inspecionado antes da montagem, quanto há avarias no transporte e no manuseio; 

6.4.2.8 O desalinhamento das extremidades dos tubos deve estar conforme procedimento 

de soldagem qualificado e aplicado; 

6.4.2.9 Tubos ou conexões fabricadas no campo ou ligações entre tubos, ou entre tubos e 

conexões, que apresentem variações dimensionais fora dos limites tolerados, 

principalmente com relação aos diâmetros, devem ser verificadas previamente, de modo a 

orientar a ajustagem das peças conforme as normas ASME B31.3, ASME B31.4 ou ASME 

B31.8, de acordo com o escopo de aplicação dos códigos ASME. 
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6.4.2.10 A utilização de conexões fabricadas no campo, tais como curvas em gomos, 

bocas-de-lobo e reduções, só é permitida quando indicado no projeto; 

6.4.2.11 Todas as soldas de conexões fabricadas no campo devem ser examinadas 

conforme a classe de inspeção aplicável à tubulação; 

6.4.2.12 Caso sejam necessários reparos em tubulações que estejam em operação, 

devem ser seguidas as orientações da norma e procedimento executivo específico. 

6.5. INTERFERÊNCIAS 

6.5.1 Interferências com redes existentes devem ser mantidas a uma distância média de 

300 mm da rede de gás natural; 

6.5.2 Interferências com as redes de elétrica de 300 a 500mm de distância (Eletrodutos e 

Calhas, respectivamente), a depender do nível de potência da rede em questão; 

6.5.3 A distância estabelecidas para interferências com redes elétricas acima de 440V 

deve se manter acima de 1m e para condutores superiores e/ou iguais a 12.000V, deve 

ser atendida uma distância padrão de 5m conforme norma ABNT NBR 5419; 

6.5.4 Os flanges e uniões por rosca devem ter distanciamento mínimo de 6m para 

equipamentos com chama aberta, ficando recomendado o complemento da vedação por 

filete de soldagem com a finalidade de aumentar o critério de segurança operacional; 

6.5.6 Devem ser previstos locais de fácil acesso para manipulação da válvula de bloqueio 

de emergência e 10m de distância para equipamentos críticos tais quais Caldeiras, 

Fornos e outros que se destinam;  

6.5.7 As grades das canaletas devem ser vazadas em 50% de sua seção, para ambientes 

de confinamento de linhas de gás; 

6.5.8 As tubulações envelopadas por tubos devem ter desposto pontos atmosféricos para 

dissipação do gás (vents). 
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6.6. PINTURA 

6.6.1 É recomendado que se aplique pintura seguindo os critérios normativos, prevendo 

preparação de superfície, aplicação do primer e demão de acabamento respeitando os 

limites de tempo estabelecidos em procedimento especifico para tal atividade; 

6.6.2 Recomenda-se que as regiões de soldagem sejam mantidas sem a aplicação de 

pintura em 100mm partindo do eixo central da solda para ambos os lados, tornando 

possível avaliar as mesmas sem mascarar possíveis defeitos decorrentes do processo. 

6.6.3. Padronização por cores 

Tabela 1 – Cores 

COR Padrão  

Vermelho Munsell 5 R 4/14 

Alaranjado      Munsell 2.5 YR 6/14 

Amarelo (Tubulação) Munsell 5 Y 8/12 

              Verde   Munsell 10 GY 6/6 

               Azul      Munsell 2.5 PB 4/10 

               Cinza        Munsell N 8,0 

               Preto        Munsell N 1 

               Branco        Munsell N 9,5 

 

6.7. TESTES DE PRESSÃO 

6.7.1 Os testes de pressão para garantia da estanqueidade do sistema deve ser aplicado 

com o seguinte parâmetro (quatro vezes a pressão de operação); 

6.7.2 A inspeção visual deve ser realizada conforme diagrama de teste e lançado no 

relatório de acompanhamento em tempo real; 

6.7.3 É essencial que os instrumentos utilizados estejam certificados e rastreados. 

6.7.4 É de responsabilidade do inspetor acompanhar e emitir registro da atividade. 
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6.8. INSPECIONAR O COMISSIONAMENTO  

6.8.1 Para etapa de comissionamento é de suma importância que a linha tenha sido limpa 

de impurezas liquidas, sólidas e gasosas oriundos dos processos de montagem, ensaios 

e testes. 

6.8.2 É importante ressaltar que linhas com o volume hidráulico maior que 50l não se faz 

necessário a aplicação de nitrogênio para purga da mesma, fazendo-se necessário 

apenas a sopragem com ar comprimido para secagem e limpeza do sistema, e a posterior 

liberação do gás conforme demandado pela operação. 

6.8.3 Para linhas que tenham operado com algum contaminante químico é importante que 

a mesma seja submetida a processos específico de descontaminação e limpeza; 

6.8.4 Para linha de gás é recomendado que as válvulas de drenos e vent’s tenham 

disposição de bloqueio auxiliar (Duplo bloqueio); É recomendado que se avalie a 

classificação dos instrumentos e válvulas dispostas a menos de 10m dos equipamentos 

que produzam alta temperatura, pois a compatibilidade do acessório a exposição ao 

aporte térmico do equipamento deve ser balizado e verificado antes de sua operação; 

6.8.5 Recomenda-se que todos os vent’s e drenos estejam capeados; 

6.8.6 Caso haja qualquer mudança no trecho que fuja a concepção inicial do projeto se 

faz necessário recondicionar o sistema de tubulação; 

6.8.7 Recomenda-se que no momento de liberação do gás, para linhas com volume 

hidráulico maior que 50l, seja mantido o nitrogênio sob pressão mínima até a liberação do 

fluido para consumo por parte da operação da CIGÁS; 

6.9 CRITÉRIOS PARA INSTALAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE REDES 

EXISTENTES  

6.9.1 As redes existentes que forem reaproveitadas, devem ser submetidas a inspeções 

complementares através de ensaios não destrutivos e testes de pressão redimensionado 

para os novos parâmetros operacionais a qual serão submetidas. 
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6.9.2 Recomenda-se que os documentos de projetos no que tange a cálculos de 

resistência mecânica sejam submetidos a análise, levando em consideração às novas 

demandas operacionais e especificações técnicas requeridas para que não haja super 

dimensionamento das instalações que possam trazer algum risco operacional às mesmas. 

7. - REQUISITOS DE SMS  

7.1 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. 

7.1.1 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. 

7.2 Para prevenção de impactos ambientais, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos, levando em consideração: 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 Uso da ferramenta Legnet para consulta dos aspectos e impacto das atividades; 

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

7.3 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. 

7.4 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 
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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. 

 

7.5 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.  

 

7.6 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; 

7.7 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. 

 

8. REGISTROS 

a) RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO 

 

Nº  EMISSÃO 
LOCAL 

DESCRIÇÃO SERVIÇOS 

RECORRENTE PRIORIDADE 

SIM NÃO A B C D P 

0000-15           

 

9. ANEXOS 

ANEXO - RELATÓRIO DE LINHA INTERNA DE CLIENTE 
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RELATÓRIO DE LINHA INTERNA DE CLIENTE 
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