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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos 

necessários e definir os critérios para a realização de técnicas de sondagem, afim de  

atingir os objetivos de segurança, proteção ao meio ambiente, integridade e qualidade 

pretendidos pela CIGÁS  

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Normas Nacionais 

2.1.1. ABNT NBR 6484 – Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos; 

2.1.2. ABNT NBR 9603 – Sondagem a trado;  

2.1.3. ABNT NBR 7250 – Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em 

sondagens de simples reconhecimento dos solos; 

2.1.4. ABNT NBR 12712 - Projeto de Sistemas e Distribuição de Gás Combustível; 

2.1.5. ASME B 31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems; 

2.1.6. PROCIG GET 01 – Gestão de empreendimentos para atendimento de novos 

clientes_rev03 

2.1.7. PROCIG.GET.02 – Atividades Arqueológicas; 

2.1.8. NORCIG.SMS.11_Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e Saúde para 

Contratos; 

2.1.9. NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes - GRSE; 

2.1.10. NORCIG.SMS.06_Gerenciamento de Requisitos Legais; 

2.1.11. NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR; 

2.1.12. NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência; 

2.1.13. NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de Acidentes Incidentes e Desvios; 
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2.1.14 NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos; 

2.1.15 Permissão de Trabalho – PT; 

2.1.16 ITCIG.GET.04 – Controle de Qualidade de Obra; 

2.1.17 ITCIG.GET.21 - Identificação E Sinalização De Obras; 

2.1.18 ITCIG.GET.05- Abertura de Vala. 

3 ABRANGÊNCIA 

Esta instrução de trabalho será aplicada como base nas atividades técnicas de 

sondagens realizadas na área em que serão instaladas as redes de distribuição e 

transporte de gás natural da CIGÁS. 

4 DEFINIÇÕES 

4.1. SONDAGEM - é um tipo de investigação feita para saber que tipo de solo existe em 

um terreno, a sua resistência, a espessura das camadas, as interferências que se 

encontram no espaço, onde serão realizadas as atividades. 

 

4.2. MÉTODO NÃO DESTRUTIVO – São técnicas utilizadas nas etapas de construção e 

fabricação que não trazem danos aos materiais e estruturas sob intervenção 

 

4.3. TRADO – Equipamento utilizado para perfuração do solo em forma helicoidal, 

podendo ser manual ou mecânico. Tem-se também o trado conhecido como boca de lobo, 

que é uma cavadeira articulada, ideal para abertura de buracos e coleta de amostras de 

solo. 

 

4.4. FURO DIRECIONAL – Furo direcional é um método de construção Não Destrutivo, 

que permite executar a instalação da tubulação, sem a necessidade de abertura de vala, 

somente com a abertura de pequenas áreas para a entrada da haste de perfuração, onde 

também servirá para a realização do puxe do tubo e a posterior soldagem da tubulação 

nos locais de encontro (TIE-IN). 
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5 CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Encarregado Civil 

5.2. Operador de retroescavadeira 

5.3. Supervisor de Obra 

5.4. Supervisor de Projeto 

5.5. Supervisor de Qualidade 

5.6. Ajudantes 

5.7. Equipe Topográfica 

5.8. Fiscal de Obra 

5.9. Arqueólogo 

5.10. Técnico em Arqueologia 

5.11. Inspetor de Dutos 

6 RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. PROSPECÇÃO  

a) GPR (antena transmissora, antena receptora, unidade de controle e unidade de 

armazenamento e apresentação de dados); 

b) PIPE LOCATOR (unidade de controle / transmissor e receptor). 

6.2 . SONDAGEM MANUAL 

a) Picareta; 

b) Enxada; 

c) Pá;  

d) Cavador articulado (boca de lobo);  

e) Trado; 

f) Haste de sondagem ou haste de prospecção. 

6.3. SONDAGEM MECÂNICA  

a) serra cliper; 

b) martelete; 
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c) retroescavadeira.  

6.4. SONDAGEM MECÂNICA E MANUAL 

Todos os recursos citados nos itens 6.2 e 6.3 

6.5. SONDAGEM A PERCUSSÃO 

a) tripé com roldanas; 

b) guincho mecânico ou com moitão; 

c) trado concha e espiral; 

d) hastes; 

e) luvas de aço; 

f) alimentador d’água; 

g) cruzeta; 

h) trépano; 

i) “T” de lavagem; 

j) barriletes amostradores; 

l) peças para cravação (martelo ou peso de bater e guia). 

 

7 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

7.1 REQUISITOS GERAIS 

7.1.1 A sondagem deve ser realizada com base nas documentações de projeto 

existentes e fornecidas, registros gerados por Georadar e/ou outras técnicas não 

destrutivas de detecção de interferências e inspeção de campo realizada pelos setores de 

Obras, Projeto, Qualidade, Arqueologia e STAFF de engenharia. 

7.1.2 A executante da atividade deverá dispor de procedimento executivo aprovado pela 

fiscalização e embasado em normas técnicas e projetos, assim como profissionais 

habilitados para a execução de tal atividade. 

7.1.3 A atividade de sondagem deverá ser iniciada após a limpeza da área para que 

permita e facilite o desenvolvimento de todas as operações sem obstáculos. 
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7.1.4 Junto ao local onde será executada a sondagem deverá ser cravado um piquete, 

com a identificação da sondagem para fins de amarração topográfica. 

7.1.5 A sondagem deverá ser iniciada, quando em zona urbana, com a retirada da 

camada de asfalto, sendo o corte feito pela serra cliper. Após essa ação e dependendo do 

tipo de terreno e da compactação do solo será utilizada a picareta ou a pá para a retirada 

do sedimento e o ferro de cova (cavador) para ajustar as paredes do buraco da 

sondagem. Quando em zona rural é utilizado o mesmo processo, só diferenciando da 

camada de asfalto, que nesse caso será a retirada da vegetação ou de algum outro 

material que esteja na superfície da área escolhida para a realização da mesma, mas as 

ferramentas utilizadas serão as mesmas. 

7.1.6 O material retirado da sondagem deverá ser depositado à sombra, em local 

ventilado, sobre uma lona, de modo a evitar sua contaminação com solo superficial do 

terreno e evitar a sujeira da via pública, quando realizada em zona urbana. 

7.1.7 Quando o material coletado tiver que ser utilizado para análises laboratoriais, os 

mesmos deverão ser agrupados em montes separados e com recipientes livres de 

contaminação, para que não haja contaminantes na amostra por matérias circundantes e 

deverão estar dispostos segundo as profundidades de coleta. 

7.1.8 O controle de profundidade da sondagem deverá atingir a interferência identificada 

pelo aparelho de Georadar ou radar de superfície e pelas informações fornecidas pelas 

concessionárias que utilizam o subsolo para passar a sua fiação, adutoras e demais 

sistemas que utilizem a subsuperfície do terreno. Quando acontecer de não alcançar ou 

não encontrar a interferência supracitada, a mesma deverá atingir um percentual 

predefinido de 30% para mais ou para menos. 

7.1.9 Após a conclusão dos trabalhos de abertura de sondagem com a identificação, 

localização das interferências e eventual evidenciação de material das culturas pretéritas 

(ou não), serão fotografadas todas as paredes da sondagem, a base da sondagem, e, 

feita todas as medições possíveis da atividade, a mesma será liberada ou não para o seu 

fechamento pelo responsável da atividade. 

7.1.10 O material utilizado para o seu fechamento poderá ser o mesmo que foi retirado, 

desde que não seja material pedregoso e que possa prejudicar a compactação do mesmo 

e colocar em perigo a integridade do terreno, das interferências localizadas, e, da própria 
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tubulação de gás, se isso ocorrer, a contratada já deverá ter o material próprio, pronto 

para o correto selamento da pequena vala da sondagem. 

 

7.2  TÉCNICAS DE SONDAGEM 

7.2.1 PROSPECÇÃO  

7.2.1.1. Na etapa em que precede a atividade executora da sondagem, é necessário 

aplicar técnicas de detecção de interferências através de levantamentos por Georadar 

(Detector GPR) e PIPE LOCATOR (prospectar). 

7.2.1.2 Este método de investigação geofísica é realizado com base na reflexão de ondas 

eletromagnéticas que consistem em módulos: antena transmissora, antena receptora, 

receptores, corrente impressa, unidades de armazenamento, apresentação de dados 

gráficos e relatórios, dentre outras possibilidades. 

7.2.1.3 Este método deve nos antecipar a situações de mudanças de solos, interferências 

físicas, linhas vivas existentes em materiais diversos e outras variáveis possíveis, porém 

se faz necessário levar em consideração e analisar os fatores externos, como redes de 

alta tensão, outras fontes eletromagnéticas existentes nas proximidades, resistividade do 

solo e condutividade dos mesmos, além do histórico do local sob interferência e suas 

informações de projeto obtidas através das demais concessionárias, exemplos:  redes de 

fibra óptica, redes de água, transmissão, sistemas de aterramento, galerias, solos 

rochosos, dentre outros fatores que possam causar divergências nos dados obtidos e na 

realização do procedimento de construção e montagem. 
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7.2.2  SONDAGEM MANUAL 

7.2.2.1 A sondagem manual é realizada sem o auxílio de maquinário e possui um maior 

controle da atividade, pois ela é controlada diretamente pelo sondador e pelo fiscal da 

atividade.  

7.2.2.2 Inicialmente é delimitada a área e a dimensão da sondagem, como a 

profundidade inicial e o percentual que tem que ser seguido, comprimento e largura, e 

uma profundidade adequada para a entrada e saída dos trabalhadores e para a retirada 

do material escavado.  

7.2.2.3 A escavação deverá ser executada com as ferramentas, tais como: picareta, 

enxada, pá, cavador articulado (boca de lobo), trado e haste de sondagem ou haste de 

prospecção.  

7.2.2.4 Após atingir uma certa profundidade, a que foi delimitada através da localização 

realizada pelo georadar da interferência, podem ser feitas incursões no solo com a haste 

de sondagem que vai realizando furos no solo sem muita força para ver se está próximo 

da interferência ou não, para a partir daí passar para o percentual estipulado para mais, e 

assim que estiver próximo repetir o mesmo procedimento com a haste de sondagem. 

7.2.3 SONDAGEM MECÂNICA 

7.2.3.1 A sondagem mecânica é aquela realizada com o auxílio de máquinas e possui 

uma maior necessidade de controle da atividade, experiência e habilidade dos 

profissionais que operam as mesmas, pois ela é controlada diretamente pelo operador da 

máquina sob orientação do responsável pela fase, inspetor e pelo fiscal da atividade.  

7.2.3.2 Inicialmente é delimitada a área de sondagem através de um plano de escavação 

com base nos dados de referência (GPR), e cadastros das concessionárias existentes 
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naquela mesma área, estes dados devem ser submetidos ao departamento de 

engenharia e projeto da contratada, sob acompanhamento da fiscalização e seu corpo de 

engenharia.  

7.2.3.3 O dimensionamento da sondagem, tais quais: extensão, largura e profundidade, 

devem ser previamente definidos pelo corpo técnico de engenharia, em atendimento ao 

projeto em execução e as suas variáveis, através de avaliações dos dados cadastrados e 

fornecidos, de outras redes ou interferências existentes naquele trecho, além de todos os 

registros gerados pelos métodos não destrutivos de detecção, que antecedem o 

procedimento de sondagem, estes dados da sondagem (GPR) devem estar devidamente 

demarcados no piso para fácil visualização e melhor auxiliar as análises de campo, que 

precedem este processo. 

7.2.4 SONDAGEM MECÂNICA E MANUAL 

7.2.4.1 A sondagem mecânica e manual é aquela realizada manualmente com o auxílio 

de maquinário, e esta possui a necessidade de um maior controle da atividade, pois ela é 

orientada diretamente pelo sondador, responsável pela fase, inspetor e pelo fiscal da 

atividade. 

7.2.4.2  Inicialmente é delimitada a área e a dimensão da sondagem, como a 

profundidade inicial e o percentual que tem que ser escavado, com auxílio de máquinas, 

após informações precisas da localização da interferência detectada, o comprimento e 

largura estão definidos em projeto, a profundidade deve ser definida de modo a não 

comprometer a integridade física e colocar em risco outras interferências existentes e as 

pessoas presentes no local. 
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7.2.4.3 Após o auxílio da máquina, a escavação deverá ser executada com as 

ferramentas, tais como: picareta, enxada, pá, cavador articulado (boca de lobo), trado e 

haste de sondagem ou haste de prospecção, até a localização física e visual da 

interferência sob intervenção. 

7.2.5 SONDAGEM A PERCUSSÃO 

7.2.5.1 Sondagem a percussão (SP) é um método para investigação de solos em que a 

perfuração é obtida através do golpeamento do fundo do furo por peças de aço cortantes. 

É utilizada tanto para a obtenção de amostras de solo para saber o tipo, como dos índices 

de sua resistência à penetração e também a localização ou não de rochas. 

7.2.5.2 As peças de avanço da sondagem deverão permitir a abertura de um furo com 

diâmetro mínimo de 2 1/2”. 

7.2.5.3  A empresa executora da sondagem deverá dispor de hastes com comprimentos 

métricos exatos (p. ex. 1, 2, 3 m, etc.), a fim de facilitar as operações de início do furo, e 

evitar emendas sucessivas (inconvenientes) a maiores profundidades. 

7.2.5.4  Os barriletes amostradores deverão se encontrar em bom estado, com roscas e 

ponteiras perfeitas e firmes, assim como não apresentar fraturas em nenhuma parte. 

7.2.5.5 O trépano deverá estar em bom estado e sua extremidade inferior cortante 

sempre afiada. 

7.2.6  AUXÍLIO DE SONDAGEM POR GEORADAR / PIPE LOCATOR 

7.2.6.1 A equipe de Georadar deve prestar auxílio nas interferências, a qualquer 

momento caso solicitado pela fiscalização, através do uso do GPR e Pipe Locator, pois 

em função das margens de erro inerentes às limitações do equipamento e condições 

características do local da obra, podem se fazer necessárias releituras e aumento do 
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critério de inspeção para garantir uma maior precisão nos pontos sob intervenção em 

obras e principalmente furos direcionais. 

7.2.6.2  Podem ser feitas incursões no solo com a haste de sondagem à proporção que o 

equipamento for realizando as leituras e diminuindo o campo de varredura até que se 

obtenha a melhor condição de análise, através de furos no solo sem muita força para 

avaliar se está próximo da interferência ou não e a partir daí, passar para o percentual 

estipulado para mais, e assim que estiver mais próximo, repetir o mesmo procedimento 

com a haste de sondagem.  

7.2.6.3 Este processo em conjunto às documentações de projeto, demais informações do 

histórico do local e técnicas aplicadas, certamente minimizam as possibilidades de 

ocorrência de eventos danosos às redes, linhas subterrâneas e/ou qualquer interferência 

que acaso tenham na área, durante o processo de construção e montagem. 

7.2.7 EXECUÇÃO DA SONDAGEM 

7.2.7.1  A sondagem deverá ser iniciada após a limpeza de uma área que permita o 

desenvolvimento de todas as operações sem obstáculos. Deverá ser providenciada a 

abertura de um sulco ao seu redor para desviar as águas de enxurradas, no caso de 

chuvas. Quando for necessária a construção de uma plataforma, essa deverá ser 

totalmente assoalhada e cobrir, no mínimo, a área delimitada pelos pontos de fixação do 

tripé. 

7.2.7.2 Junto ao local onde será executada a sondagem deverá ser cravado um piquete 

com a identificação da sondagem, que servirá de ponto de referência para medidas de 

profundidades. Quando o avanço da sondagem se tornar impraticável com o equipamento 
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que estiver sendo utilizado no momento, deverá ser utilizado outro que permita recolher 

fragmentos da rocha para a possível identificação da mesma. 

7.2.7.3 No caso de ser atingido o nível freático, o mesmo poderá ser paralisado, pois o 

objetivo de investigar o comportamento do solo foi atingido, e a sua profundidade deverá 

ser anotada para controle, conhecimento e registro. 

7.2.7.4  Os detritos pesados, que não são carreados com a circulação d'água, deverão 

ser retirados com o baldinho com válvula de pé e devidamente descartado, ou seja, 

seguindo os parâmetros ambientais. 

7.2.7.5 O controle das profundidades do furo deverá ser feito com uma precisão de 0,50m 

ou menor, o que dependerá do tipo de solo encontrado, ou seja, se a variável for 

constante o controle deverá ser mais intenso, o que diminuirá a precisão; não havendo 

uma variável do tipo de solo, então a precisão continuará a mesma. 

7.2.7.6 A água de circulação deverá se apresentar visualmente limpa, não sendo 

permitida sua reutilização, exceto quando autorizado pela Fiscalização. Neste caso, a 

mesma deverá circular por dois tambores, abertos longitudinalmente e ligados entre si 

pela parte superior. A Fiscalização poderá solicitar a substituição da água de circulação e 

limpeza dos tambores quando julgar conveniente, assegurando que a água se apresente 

visualmente limpa. 

7.2.7.7 A sondagem à percussão será dada por terminada quando: 

a) atingir a profundidade especificada na programação dos serviços; 

b) ocorrer a condição de impenetrabilidade descrita.  

7.2.7.8 Após recebimento e aprovação por parte da Fiscalização, o furo deverá ser 

fechado com solo, deixando-se ao seu lado uma estaca de identificação. Em qualquer 
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hipótese o local onde foi executado o furo deverá estar protegida de modo a não permitir 

eventuais acidentes. 

7.2.8 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.2.8.1 As informações sobre o andamento da sondagem deverão ser disponibilizadas 

sistematicamente por dia, ou a qualquer tempo, quando solicitadas pela FISCALIZAÇÃO 

e pela CONTRATANTE.  

7.2.8.2 Os resultados da sondagem devem estar disponíveis em formulário apropriado e 

seguir uma sequência lógica e cronológica dos fatos e a acontecimentos durante a sua 

execução. 

7.2.8.3 Os resultados preliminares de cada sondagem a trado, mecânica, manual, 

mecânica e manual, deverão ser apresentados num prazo máximo de 02 dias após o seu 

término, em boletins e relatórios de Inspeção com duas vias onde conste, no mínimo:  

a) nome do empreendimento;  

b) localização (logradouro / estaca); 

c) nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE; 

d) documentos de referência; 

e) identificação e localização da sondagem;  

f) diâmetro da sondagem;  

g) cota, quando fornecida;  

h) data da execução;  

i) tipo e profundidade das interferências localizadas;  

j) motivo da paralisação;  
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k) medidas de nível d'água com data, hora e profundidade do furo por ocasião da medida. 

7.2.8.4 No caso de não ser atingido o nível d'água devem-se anotar as palavras “furo 

seco”. Observar que necessariamente terá uma leitura 24,00 horas após o término do 

furo, e quando se tratar de solos argilosos, deverá haver mais uma leitura 48,00 horas 

após o término do furo.  

7.2.9 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.2.9.1 Cabe ao construtor - responsável técnico pela atividade, prover os recursos, 

executar, controlar e registrar as etapas de construção e montagem referente a 

sondagens de acordo com a necessidade da obra.  

7.2.9.2  Cabe a CIGÁS, quando executado por terceiros, avaliar documentos técnicos e 

de projeto, acompanhar as visitas técnicas em campo, fiscalizar as atividades em campo, 

para garantia da segurança construtiva e operacional em atendimento às normas 

aplicáveis e procedimentos da CIGÁS e contratada. 

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: 
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 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;  

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;  

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

 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: 
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 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 

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

e federais aplicáveis a Companhia. 

9 REGISTROS 

9.1  Ficha de sondagem FR.PROCIG.ENG.02.01; 

9.2 Registro de inspeção de TIE-IN; 

9.3 Ficha técnica de inspeção de dutos FR.ITCIG.ENG.04.04. 

10 Anexos 

ANEXO I – Registro de Inspeção de Sondagem 
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