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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar a atividade de substituição dos 

tanques de odorantes. 

2. REFERÊNCIA 

PROCIG.OEM.01 – Gestão de Operação e Manutenção. 

 
3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução de trabalho será aplicada na operação de troca dos SBC´s. 

4. DEFINIÇÃO 

 

4.1 FISPQ: Ficha de informação de segurança de produto químico. 

 
4.2 GQSMS: Gerência de Qualidade Segurança Meio Ambiente e Saúde. 

 
4.3 ISA BACK: Produto à base de bactéria usado para neutralizar a mercaptana 

 
4.4 MERCAPTANA: Composto à base de enxofre usado para dar odor ao gás natural. 

 
4.5 NOSE GUARD: Produto usado para inibir o odor da mercaptana. 

 
4.6 PT: Permissão de Trabalho. 

 
4.7 SBC: Recipiente no qual fica armazenada a mercaptana. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1 Técnicos de Operações. 

5.2 Supervisor de Operações. 

 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1 Veículo leve  

 
6.2 Celular 

 
6.3 Caixa de ferramentas 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.OEM.03 
REV.  

05 
TÍTULO:  

 

TROCA DE TANQUES (SBC) DE ODORANTES 

FOLHA: 

4 de 14 
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”. 

 

6.4 Isa Back 

 
6.5 Nose Guard 

 
6.6 Borrifador 

 

7. DETALHAMENTO DE ATIVIDADE 

 

7.1 TROCA DOS SBC´s 

7.1.1 Os operadores que estão programados para realizar a troca dos SBC´s, devem 

solicitar ao GQSMS a emissão da PT. 

7.1.2 O operador munido dos EPI´s necessários para execução do serviço desloca-se ao 

odorizador no qual está prevista a troca do SBC. 

7.1.3 Para iniciar a atividade é necessário fazer o bloqueio das válvulas de líquido e de 

gás que está sobre o SBC, como também as válvulas do painel de distribuição.  

                Válvulas do SBC                                  Válvulas do painel de distribuição 

                   

 

   

7.1.4 Encher os borrifadores com Isa Back e Nose Guard, para neutralizar o odorante 

caso seja necessário. 

Válvula de gás 

Bloqueada 

Válvula de líquido 

bloqueada  

Válvula de líquido 

bloqueada  

Válvula de gás 

Bloqueada 
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          Borrifador                                                           Borrifador 

                         

   

 

7.1.5 Após realizar os bloqueios, verificar se as válvulas estão fechadas e retirar os 

flanges cegos do SBC que estão cheios, ao mesmo tempo pulverizar Isa Back e Nose 

Guard no local para evitar possíveis odores de mercaptana. 

                                                 SBC Cheio 

                                  

 

                                    

7.1.6 Retirar o mangote e o flange referente à entrada de gás para pressurização do SBC 

e pulverizar o mesmo com Isa Back e Nose Guard para evitar possíveis odores de 

mercaptana. 

Vasilhame de 

ISA BACK 

Vasilhame de 

NOSE GUARD 

Flange cego de 

Gás 

Flange cego de 

Líquido 
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                                                      SBC Vazio                          

                                  

 

 

7.1.7 Retirar o mangote e o flange referente à saída de líquido do SBC e pulverizar o 

mesmo com Isa Back e Nose Guard para evitar possíveis odores de mercaptana. 

                                                      SBC Vazio                          

                                  

 

 

7.1.8 Instalar o flange e o mangote na entrada de gás do SBC que está cheio. 

Mangote e flange de 

entrada de gás  

Mangote e flange de 

entrada de líquido 
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    SBC Cheio 

                                                    

 

 

7.1.9 Instalar o flange e o mangote na saída de líquido do SBC que está cheio. 

                                         

 

 

7.1.10 Instalar o flange cego na entrada de gás do SBC que está vazio. 

 

Mangote e flange de 

entrada de gás  

Mangote e flange de 

entrada de líquido 
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    SBC Vazio 

                               

 

 
7.1.11 Instalar o flange cego na saída de líquido do SBC que está vazio. 

  SBC Vazio 

                                

 

 

Flange cego de gás  

Flange cego de líquido  
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7.1.12 Abrir a válvula de entrada de gás do SBC cheio e testar com solução de sabão, 

verificando possíveis vazamentos nas conexões. Caso esteja tudo normal, passar para o 

próximo passo. 

    SBC Cheio 

                                          

 

 

7.1.13 Abrir a válvula de saída de líquido do SBC cheio e verificar se há algum vazamento 

de mercaptana. Caso esteja tudo em ordem, passar para o próximo passo. 

    SBC Cheio 

                                       

 

Abrir válvula de gás  

Abrir válvula de gás  
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7.1.14 Abrir as válvulas de líquido e gás do painel de distribuição. 

Painel de distribuição 

                                         

 

 

7.1.15 Recolher todo resíduo produzido durante o serviço e colocar dentro do Spill Drum. 

Spill Drum 
 

                                        

 

 

Abrir válvula de líquido 

e gás  

Recipiente destinado a 

descarte de resíduos  
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7.1.16 Ao chegar à base da Cigás, solicitar ao GQSMS a baixa da PT. 

7.2 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

7.2.1 Solicite a Permissão para Trabalho (PT), 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:  

a) Botas de segurança com biqueira de polipropileno; 

b) Luvas de vaqueta; 

c) Luvas de borracha nitrílica de 0,7 mm, para o manuseio de produtos contaminados; 

d) Uniforme de brim com mangas compridas devidamente abotoados; 

e) Vestimenta impermeável, resistente a produtos químicos, caso necessária; 

f) Capacete com jugular; 

g) Óculos de segurança ou ampla-visão; 

h) Máscaras respiratórias apropriadas, com filtro combinado para vapores orgânicos e 

gases ácidos, ou para produtos tóxicos, nocivos ou corrosivos; 

i) 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. 

7.2.5 Na dúvida, pare! Solicite orientação da GQSMS nas questões de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde; e da GEOPE, sempre que as dúvidas operacionais aparecerem.  

7.2.6 Disponha de unidade extintora nas proximidades (Água pressurizada ou CO2, 

Espuma ou Pó químico seco). 

7.2.7 Certifique-se de que o Chuveiro de Emergência e o Equipamento lava-olhos 

disponíveis nas proximidades e operando normalmente. 

7.2.8 Certifique-se de que os SBCs estejam devidamente aterrados antes do início das 

atividades.  
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7.2.9 Não fume. Assegure-se de que não há nas proximidades calor excessivo, fontes de 

ignição e materiais reativos. 

7.2.10 Mantenha a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) 

sempre à disposição para consulta. 

7.2.11 Mantenha a área de trabalho limpa e desobstruída. 

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

fitas zebradas para alertar acerca da operação. 

7.2.13 Execute o trabalho sempre em dupla.  

7.2.14 Não execute modificações de projetos ou especificações de materiais ou 

equipamentos sem autorização escrita emitida pela GEOPE. 

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

7.2.16 Use a chave adequada para desconectar e reconectar os flanges. Maneje as 

ferramentas com cuidado, com o intuito de evitar acidentes ou danos em equipamentos. 

7.2.17 Abra os flanges lentamente, posicionando-se de modo a não ser atingido por 

eventual vazamento. 

7.2.18 Interrompa todo e qualquer vazamento avistado caso não houver risco, evitando a 

entrada de produto na rede de esgoto. Elimine todas as fontes de ignição. Retire todo o 

pessoal da área de risco. Comunique a situação à GQSMS. 

7.2.19 Em caso de vazamentos:  

7.2.19.1 Pequenos: Providencie recipientes e descarte apropriados. Absorva com 

material inerte, recolha em sacos plásticos de polipropileno ou PVC. Lave a área 

contaminada com grandes quantidades de água. A área contaminada pode ser tratada 

com hipoclorito de sódio e um agente que neutralize odor (Nose Guard). Nunca use 

solução concentrada de hipoclorito de sódio, a qual pode causar uma forte reação 

exotérmica (diluir a concentração em 50%). 



 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
N.º: 

ITCIG.OEM.03 
REV.  

05 
TÍTULO:  

 

TROCA DE TANQUES (SBC) DE ODORANTES 

FOLHA: 

13 de 14 
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”. 

 

7.2.19.2 Grandes: Devem ser imediatamente absorvidos com areia. Recolha em sacos 

plásticos de polipropileno ou PVC. O material absorvido pode ser misturado com carvão 

ativado a fim de baixar o nível de odor. A mistura deve então ser encaminhada à GQSMS 

para ser incinerada. A área contaminada pode ser tratada com hipoclorito de sódio e um 

agente que neutralize odor (Nose Guard). 

7.2.20 Lave a pele de imediato com água e sabão em abundância em caso de contato 

com partes do corpo. Remova luvas, roupas e sapatos contaminados, substituindo-os por 

outros limpos. 

7.2.21 Não improvise ferramentas ou materiais alternativos para eliminação de 

vazamentos. Em caso de dúvida, consulte os profissionais da GQSMS. 

7.2.22 Usar juntas, parafusos ou estojos corretos para cada caso específico. 

7.2.23 Sempre reaperte os flanges na sequência correta. Se algum parafuso romper-se, 

substitua-o antes de continuar o trabalho. 

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

ferramenta no interior ou nos arredores da locação. 

7.2.25 Separe, identifique os resíduos gerados (EPIs, panos e estopas contaminadas, 

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

companhia.  

8. REQUISITOS DE SMS 

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

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos.  

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 
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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; 

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 da NORCIG.SMS.09_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 

Ordem de serviços 

 
10. ANEXOS 

Não Aplicável  

 

 


