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1. OBJETIVO 

1.1. Esta instrução de trabalho tem por objetivo estabelecer a sistemática que deve ser 

adotada para a identificação de tubulações para condução de gás natural na rede de 

distribuição de gás natural da CIGÁS. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. LT-0000-000-CIG-51C-003 – Códigos de empreendimento 

2.2. LT-0000-000-CIG-51C-008 – Códigos de locação por empreendimento. 

3. ABRANGÊNCIA 

3.1. Esta instrução de trabalho se aplica à identificação de tubulações nos documentos 

técnicos de engenharia relativos à rede de distribuição de gás natural da CIGÁS, emitidos a 

partir da data de sua publicação. 

3.2. Esta instrução de trabalho não se aplica a: 

3.2.1. Identificação de tubulações de sistemas de acionamento hidráulico e pneumático, 

tubulações de instrumentação e tubulações de sistemas compactos, tais como “skids”, 

estações instaladas dentro de gabinetes e caixas e sistemas de tubulações auxiliares 

integradas ao fornecimento de máquinas. 

3.2.2. Identificação de tubulações internas de clientes, localizadas após o ponto onde ocorre 

a medição fiscal. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Código de identificação - É o conjunto padronizado de códigos que identifica única e 

exclusivamente um documento. 

4.2. Grupos básicos - São grupos de caracteres que formam o número de identificação. 

4.3. Empreendimento – Conjunto de atividades a serem implementadas para atender aos 

objetivos estratégicos da CIGÁS. 
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4.4. Linha – No escopo desta instrução de trabalho, é um trecho de tubulação da RDGN para 

condução de gás natural cujos limites são definidos por critérios físicos, operacionais e 

espaciais. 

4.5. Locação – Referência para localização de elementos da rede de distribuição de gás 

natural. Pode ser uma unidade, área, setor ou sistema quando o elemento está localizado em 

uma instalação industrial, comercial ou residencial, ou um logradouro, quando o elemento está 

localizado em vias públicas. 

4.6. RDGN – Acrônimo para Rede de Distribuição de Gás Natural da CIGÁS, é o sistema 

formado pelas estações de gás, rede de dutos e complementos que possibilitam a distribuição 

do gás natural aos clientes da CIGÁS. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

a) Supervisor de Projetos; 

b) Desenhista. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não aplicável. 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. Obrigatoriedade de Identificação 

As linhas devem ser designadas por um código de identificação padronizado em todos os 

desenhos, memoriais descritivos, discriminações técnicas ou qualquer outro documento ou 

sistema digital onde qualquer tubulação seja descrita ou representada. 

7.2. Estrutura do código de identificação 

7.2.1. As linhas devem ser identificadas individualmente por um código alfanumérico 

composto de 6 (seis) grupos separados por hífen, conforme padrão indicado a seguir: 
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DN-PPP-EEEE-LLL-000-MM 

Onde: 

DN PPP EEEE LLL 000 MM 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

7.2.2. Grupo 1 

É constituído por um número que representa o diâmetro nominal da linha, expresso no formato 

indicado na tabela a seguir: 

Situação Formato Exemplo 

Tubulações formadas por tubos de aço 
conforme normas ASME B 36.10M, ASME B 
36.19M e API Spec. 5L 

Diâmetro nominal em 
polegadas seguido do 

caractere ‘”’ (aspa) 
20” 

Tubulações formadas por tubos de 
polietileno, poliamida ou cobre  

Diâmetro nominal em 
milímetros, sem a 

unidade 
110 

7.2.3. Grupo 2 

Código alfanumérico com 4 (quatro) caracteres que indica a classe de pressão da linha, 

expressa no formato indicado na tabela a seguir: 

Situação Formato Exemplo 

Tubulações formadas por tubos de aço 
conforme normas ASME B 36.10M, ASME B 
36.19M e API Spec. 5L 

Classe de pressão em 
libras seguida do 

caractere “#” 
300# 

Tubulações formadas por tubos de 
polietileno, poliamida ou cobre  

Pressão nominal em 
Bar, com dois dígitos, 

antecedida pelos 
caracteres “PN” 

PN07 

7.2.4. Grupo 3 

É composto por 4 (quatro) caracteres alfanuméricos que indicam o código do empreendimento 

ao qual a linha pertence. 

Os códigos dos empreendimentos estão definidos na lista LT-000-0000-CIG-51C-003. 
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7.2.5. Grupo 4 

Este grupo forma um código de três algarismos que identifica a locação à qual está vinculada 

a linha. 

Dentro de um mesmo empreendimento cada código deve ser atribuído exclusivamente a uma 

única locação e deve ser sequencial a partir do número 001. Desta forma, é possível que 

locações distintas em empreendimentos diferentes tenham o mesmo código. Os códigos de 

locação por empreendimento estão definidos na lista LT-0000-000-CIG-51C-008. 

7.2.6. Grupo 5 

É constituído por um número com três algarismos que indica a ordem sequencial da linha 

dentro de uma mesma locação. 

7.2.7. Grupo 6 

É constituído por um código de dois caracteres alfabéticos que representam o material da 

linha, conforme definido na tabela a seguir: 

Material da linha Código 

Aço carbono AC 

Aço inoxidável AI 

Cobre CO 

Polietileno PE 

Poliamida PA 

7.3. Critérios de aplicação 

7.3.1. Critérios básicos da identificação 

7.3.1.1. Todas as vezes que em uma tubulação ocorrer mudança de diâmetro, locação ou 

material, a identificação deve ser alterada, passando a ser considerada como outra tubulação. 

7.3.1.2. No caso de cancelamento de uma tubulação, sua identificação não pode mais ser 

usada para outra linha. 
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7.4. Conceitos utilizados 

7.4.1. Toda derivação que esteja na mesma locação, mesmo que seja do mesmo material 

da tubulação tronco e tenha o mesmo diâmetro, deve ser considerada como sendo outra 

tubulação. Nestes casos a derivação deve receber uma outra identificação com o código igual 

ao da linha tronco, exceto pelo código do quinto grupo (número sequencial), que deve ser 

diferente. 

7.4.2. Uma tubulação que se divide em dois ou mais ramais para bocais diferentes do 

mesmo equipamento pode ter uma única identificação. Nestes casos devem ser adicionadas 

letras após o número sequencial para diferenciação dos ramais 

7.5. Exemplos 

7.5.1. 8”-300#-007C-057-001-A 

Onde: 

8” - Diâmetro nominal da tubulação, 8 polegadas; 

300# - Classe de pressão da tubulação, 300 libras; 

007C - Código do empreendimento ao qual pertence a tubulação; 

057 - Código da locação onde está a tubulação no empreendimento 007C; 

001 - Primeira tubulação em aço carbono com diâmetro nominal de 8”, classe 300#, na locação 

057 do empreendimento 007C; 

AC - Tubulação em aço carbono. 

7.5.2. 32-PN07-0069-011-002-PE 

Onde: 

32 - Diâmetro nominal da tubulação, 32 milímetros; 

PN07 - Classe de pressão da tubulação, pressão nominal de 7 bar; 

0069 - Código do empreendimento ao qual pertence a tubulação; 

011 - Código da locação onde está a tubulação no empreendimento 0069; 

002 - Segunda tubulação em polietileno com diâmetro nominal de 32 mm, classe PN7, na 

locação 011 do empreendimento 0069; 

PE - Tubulação em polietileno. 
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7.6. REPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.6.1. Cada colaborador que emitir, atualizar, comentar ou aprovar um documento técnico, 

atualizar um controle ou sistema onde exista referência a uma tubulação é responsável por 

identificar essa tubulação no documento, controle ou sistema seguindo as regras dispostas 

nesta instrução de trabalho. 

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 e 

PROCIG.SMS.10_Monitoramento Ambiental. 

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. Para serviços envolvendo empresas terceirizadas, a mesma deverá apresentar de forma 

antecipada, documentações de acordo com NORCIG.SMS.11_Diretrizes de Segurança Meio 

Ambiente e Saúde para Contratos. 

8.4. Requisitar emissão de Permissão de Trabalho (PT) ao GQSMS ou Colaborador treinado, 

visando preservar a integridade física das pessoas, comunidade, meio ambiente e 

equipamentos, garantindo que os procedimentos sejam seguidos e os riscos identificados e 

controlados, de acordo PROCIG.SMS.14 - Permissão de Trabalho (PT). 

8.5. Em caso de Acidente e Incidente envolvendo colaboradores CIGÁS ou terceirizados, 

atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de Acidentes, 

Incidentes e Desvios, investigando a ocorrência e elaborando as documentações de acordo 

com os Anexos de IX a XIII da mesma NORCIG. 

8.5.1. Para atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas 

terceirizadas, observar a NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de Acidentes Incidentes e 

Desvios, em seus Anexos de I a VIII e NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência. 
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8.6. 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. 


