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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar a atividade de liberação de Gás 

para clientes da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS. 

2. REFERÊNCIA  

2.1 PROCIG. OEM.01- Gestão de Operação e Manutenção 

2.2 PROCIG.OEM.02 – Recebimento de Máquinas e Equipamentos 

3. ABRANGÊNCIA 

Está instrução de trabalho será aplicada na liberação de gás para os Clientes da CIGÁS. 

 
4.  DEFINIÇÃO 

4.1 - EMRP - Estação de Medição e Regulagem de Pressão. 

4.2 - PT – Permissão de Trabalho. 

4.3 - VENT – Válvula de drenagem de gás da linha 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

 

5.1 Técnicos da GEOPE. 

 
5.2 Técnicos de Segurança. 

 
5.3 Supervisor de Operação. 

 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

6.1 Veículo leve 

 
6.2 Caixa de ferramentas 

 
6.3 Detector de gás  
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7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

 

7.1 Solicitar a Permissão de Trabalho ao GQSMS. 

7.2 Verificar na caixa de válvula se a mesma está bloqueada. 

 

                                                 

7.3 Verificar se as válvulas de entrada da EMRP estão bloqueadas. 

                                               

7.4 Abrir a válvula na caixa de válvula e abrir o vent da entrada da EMRP para retirada do 

nitrogênio deixado pelo setor de obras. 

Alavanca nesta 

posição indica que 

a válvula está 

fechada.  

Caixa de Válvula  
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7.5 Após a retirada completa do nitrogênio, confirma-se com o detector de gás a presença 

de 100% de gás natural. 

        
 

7.6 Abra lentamente a válvula de entrada da EMRP até total pressurização do tramo A 

 

                                          

Vent.  

100% de gás 

natural  

Para abrir 
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7.7 Verificar se o tramo A já está pré-ajustado e se o valor de ajuste está coerente com o 

fornecido pela GETEC. 

                                           

7.8 Caso o valor de ajuste não esteja coerente, solicitar da GETEC nova tabela de Set’s 

para que esteja em acordo com o valor de fornecimento determinado em contrato pela 

GETEC, por conseguinte ajustar a EMRP. 

7.9 Caso o valor de ajuste esteja coerente com o informado, fazer a verificação dos 

ajustes da shut off, válvula de alívio - PSV, reguladora monitora e reguladora ativa.  

 

                          

7.10 Repetir os mesmos passos para o tramo B. 

7.11 Após os tramos A/B estarem verificados e ajustados, a EMRP estará apta para o 

fornecimento de gás natural. 

7.12 Para iniciar a pressurização da linha interna do cliente, proceder da seguinte forma: 

Ajuste de saída 

para o cliente.  

Válvula de Alívio Válvula shut off 

Válvula reguladora 

ativa 

 

Válvula reguladora 

monitora 
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7.13 Informar ao responsável da empresa da necessidade de vistoriar toda rede interna 

para evitar problemas com vazamento e para verificar qual o valor máximo de pressão de 

entrada que o equipamento do cliente suporta. 

7.14 Depois de tal vistoria e estando tudo correto, proceder à pressurização da seguinte 

forma: 

7.15 Despressurizar totalmente a linha interna do cliente para retirar todo nitrogênio 

deixado pela empresa que fez os ensaios da mesma. 

                                 

7.16 Abrir lentamente a válvula de bloqueio de saída até atingir aproximadamente 1/4 de 

abertura e aguardar a total pressurização da rede interna do cliente. 

                        

7.17 Após a total pressurização da linha interna, testar com detector de gás todos os 

pontos onde for possível haver vazamento. 

Linha interna do 

cliente 

Para abrir Posição da válvula fechada 

Posição da válvula aberta 
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7.18 Se for detectado algum vazamento, informar ao cliente do ocorrido e solicitar dele a 

correção do problema.  

7.19 Se for necessário, despressurizar toda rede para que o serviço seja realizado com 

segurança. 

Se não forem detectados vazamentos na rede, o técnico da CIGÁS recolhe a assinatura 

do cliente na ordem de serviço com o carimbo do assinante e libera o gás para consumo. 

7.20 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 

7.20.1 Solicite a Permissão para Trabalho (PT), antes de iniciar os serviços e cumpra as 

recomendações de Segurança contidas nela. 

7.20.2 Além dos EPIs recomendados na PT, os de uso obrigatório a serem utilizados são 

os seguintes: 

a) Botas de segurança com biqueira de polipropileno; 

b) Luvas de vaqueta; 

c) Uniforme de brim com mangas compridas devidamente abotoados; 

d) Capacete com jugular; 

e) Óculos de segurança ou ampla-visão. 

f) Protetor auricular (para as áreas onde seu uso seja necessário ou obrigatório, ou 

quando houver necessidade de efetuar "pop" na PSV. 

 

7.20.3 Os profissionais envolvidos deverão ser treinados e qualificados, cada um de 

acordo com seu nível de responsabilidade. 

7.20.4 Somente iniciar os serviços após o atendimento às recomendações da Análise 

Preliminar de Risco – APR específica para a atividade. 

7.20.5 Mantenha a área de trabalho limpa e desobstruída. 

7.20.6 Execute o trabalho sempre em dupla. 

7.20.7 Restrinja presença de pessoas dentro do local de abrangência da EMRP em testes 

com válvulas. 
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7.20.8 Interrompa todo e qualquer vazamento avistado e que não tenha ainda sido 

identificado pela operação anteriormente se não houver risco. Elimine todas as fontes de 

ignição. Retire todo o pessoal da área de risco. Comunique o CCO. 

7.20.9 Mantenha-se afastado das válvulas em elevações de pressão. 

7.20.10 Não execute modificações de projetos ou especificações de materiais ou 

equipamentos sem autorização escrita emitida pela GEOPE. 

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

7.20.12 Evite o uso de chave de impacto/pancada em áreas com desprendimento de gás. 

Use chave de força. Quando for necessário o uso de chave de impacto/pancada, use 

marreta de bronze. Maneje a marreta com cuidado, a fim de evitar acidentes ou danos em 

equipamentos. 

7.20.13 Tenha especial cuidado no manuseio dos reguladores de pressão. Válvulas, 

manômetros, instrumentos e painéis podem descalibrar-se e/ou danificar-se com batidas 

involuntárias. 

7.20.14 Em despressurização de linha, restrinja a passagem de pessoas. Se necessário 

isole o local com correntes ou fitas zebradas para alertar acerca da operação. 

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

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

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

ferramenta no interior ou nos arredores da locação. 

7.20.17 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.  
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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 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   


