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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar a codificação a ser utilizada para 

a identificação (“tag”) dos equipamentos, instrumentos e acessórios de tubulação instalados 

na rede de distribuição de gás natural da CIGÁS. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ISA-5.1 – Instrumentation Symbols and Identification 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta instrução de trabalho se aplica na utilização da identificação (“tag”) dos equipamentos, 

instrumentos e acessórios de tubulação instalados na rede de distribuição de gás natural da 

CIGÁS. 

4. CARGOS ENVOLVIDOS 

4.1. Fiscalização 

4.2. Projetistas 

4.3. Supervisor de Projetos 

5. DEFINIÇÕES 

5.1. “Tag” - É o conjunto alfanumérico que identifica um equipamento, acessório ou 

instrumento, sendo obtido pela associação ordenada dos códigos representativos dos 

diversos grupos básicos que o compõem. 

5.2. Grupos Básicos - São os elementos componentes do “tag”. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não aplicável 
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7. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

7.1. Composição da identificação (“tag”) 

7.1.1. A composição para formação da identificação (“tag”) dos equipamentos, acessórios de 

tubulação e instrumentos deve seguir o seguinte padrão: 

@@@@-????-00 
Grupos: 1 2 3 

Onde: 

@@@@ é um código alfabético composto por até 4 letras que identifica o tipo de equipamento 

???? é um código alfanumérico composto por 4 caracteres que identifica o empreendimento 
a que pertence o equipamento 

00 é um código numérico de até 2 dígitos que identifica sequencialmente e de forma exclusiva 
cada equipamento do mesmo tipo no mesmo empreendimento. 

Exemplos: 

TAG DESCRIÇÃO 

CVR-01A2-02 
Segunda caixa de válvula de rede do empreendimento cujo código é 
01A2 

ERMP-001F-01 
Estação de medição e regulagem de pressão do empreendimento cujo 
código é 001F 

CVC-0019-01 Caixa de válvula de cliente do empreendimento cujo código é 0019 

 

7.1.2. Os processos de definição dos “tags”, devem ser submetidos ao setor de projetos da 

CIGÁS para garantia da rastreabilidade. 

7.2. Grupos básicos 

7.2.1. Grupo 1: Identificação do tipo – Este grupo identifica o tipo de equipamento, 

acessório de tubulação ou instrumento. Os códigos de identificação estão contidos na lista LI-

000-0000-CIG-51C-006 - Códigos de identificação de equipamentos, instrumentos e 

acessórios de tubulação. 

7.2.1.1. Para a identificação dos instrumentos (inclusive válvulas de controle e de segurança) 

deve ser seguida a norma ISA-5.1. 

7.2.2. Grupo 2: Identificação do empreendimento - Este grupo identifica o empreendimento 

onde ficará instalado o equipamento. Os códigos dos empreendimentos estão contidos na lista 

LI-000-0000-CIG-51C-003 - Códigos de empreendimento. 
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7.2.3. Grupo 3: Sequencial do projeto - Este grupo identifica sequencialmente e de forma 

exclusiva os equipamentos, instrumentos e acessórios de tubulação do mesmo tipo num 

mesmo empreendimento. 

7.3. Disposições finais 

Os equipamentos, instrumentos e acessórios de tubulação devem ser identificados com 

placas de aço inoxidável gravada de forma indelével com o “tag”, conforme definido no item 

7.1 desta Instrução de Trabalho. 

7.4. Responsabilidade e Autoridade 

7.4.1. É responsabilidade dos cargos envolvidos, executar as atividades conforme descrito 

nesta instrução de trabalho. 

7.4.2. O projetista é o responsável pela definição dos “tags” e por administrar o controle dos 

“tags” para que não ocorra duplicidade nas codificações. 

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 sejam identificados e controlados e, todo trabalho seja autorizado 
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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. 


