
 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou 

salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.OEM.02 
TÍTULO: 

 

RECEBIMENTO DE EMRPS, ERPS, EMEDS E EARPS 

FOLHA: 

1 DE 13 
GERÊNCIA: 

GEOPE 
EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 

UNIDADE: 

MANAUS 

ÍNDICE DE REVISÕES 

REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 

00 

 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

06 

 

 

 

Emissão original 

 

Melhoria do item 1. Propósito, deixando mais específico. 

Alteração nos textos dos itens item 3, 4, 5 e 6. 

 

Alteração de texto no item 1, inclusão de texto no item 2, formatação no item 4, 
alteração de texto no item 6 e exclusão dos anexos B e C. 

 

Realizada a alteração dos itens: 6.1.1 letras a e b, 6.1.2, 6.1.3, Nota 2, 6.1.4, 6.1.5, 
6.1.6 letras b e c. 

 

Realizada a Exclusão do subitem 4.15, alteração do item 6.1.5 e 6.1.6 letra c, 
inclusão dos requisitos de SMS, anexo B e item 13 no FR.PROCIG.OEM.02.01. 

 

Modificado os itens descritos em itálico: Revisão Geral do procedimento, 
substituição do título, revisão do formulário e retirada do ANEXO B. 

 

  Modificação dos itens descritos em itálico: Alterado título do procedimento. 
Revisado item 1. Inclusão de subitens no item 2 e 4. Modificados itens 5, 6 e 7. 
Revisão do formulário A e inclusão dos anexos B, C e D. 
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1. OBJETIVO 

Este procedimento terá como propósito estabelecer o processo de entrega de EMRPs, ERPs, 

EMEDs e EARPs por parte da GETEC e aceitação por parte da GEOPE. 

2. REFERÊNCIAS  

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

2.2 ITCIG.OEM.04 - Liberação da EMRP para fornecimento de Gás a Clientes.  

2.3 CCM – Certificado de Complementação Mecânica; 

2.4 Relatório de Inspeção da GETEC. 

3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento envolverá os setores GEOPE, GETEC, GECOR e GQSMS. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. UNIDADE CONSUMIDORA: Organização que receberá o Gás Natural.  

4.2. DIRTC: Diretoria Técnica e Comercial.  

4.3. EMED: Estação de Medição.  

4.4. ERP: Estação de Regulagem de Pressão.  

4.5. EMRP: Estação de Medição e Regulagem de Pressão.  

4.6. EARP: Estação de Aquecimento e Regulagem de Pressão. Para usinas clientes no 

interior do estado do Amazonas. 

4.7. GEOPE: Gerência de Operação e Manutenção.  

4.8. GERÊNCIAS INTERESSADAS: Gerências envolvidas no processo de comercialização, 

construção, montagem e gestão de contratos com as Unidades Consumidoras. 

4.9. GETEC: Gerência de divisão Técnica e Comercial 

4.10. FCA (Fato – Causa – Ação): Ferramenta da qualidade utilizado para descrição da não-

conformidade, ação imediata tomada, análise de causa, plano de ação, acompanhamento e 

verificação da eficácia das ações tomadas.  
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4.11. LISTA DE VERIFICAÇÃO: Formulário de Verificação das conformidades nas 

instalações das estações emitido pela Geope, FR.PROCIG.OEM.02.01 

4.12. OS: Ordem de Serviço.  

4.13. PT: Permissão de Trabalho. 

4.14. ESTAÇÃO: Conjunto de materiais necessários para o desempenho de determinada 

função, são considerados para fins de tratativas neste procedimento como estação as EMRPs, 

EMEDs, ERPs e EARPs. 

4.15. INSTALAÇÕES: Toda construção necessária para adequação da área a utilização de 

máquinas e equipamentos. 

4.16. REPARO IMEDIATO: São aqueles que, no prazo de até 2 (duas) horas, são realizados 

com os materiais e ferramentas disponíveis e que após sua execução restabeleça a condição 

normal de funcionamento do equipamento sem a necessidade de futuras intervenções. 

4.17. SIEM: Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.  

4.18. GN: Gás Natural. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1.  GETEC:  

5.1.1 Realizar inspeção, aprovar e liberar para consumo de gás natural as instalações da 

rede interna das Unidades Consumidoras. 

5.1.2 Entregar documentação completa, conforme exigência da GEOPE, em tempo hábil, 

para posterior cadastro por esta, antes do recebimento das Estações. 

5.1.3 Solicitar da GEOPE a inspeção de recebimento das Estações mediante formalização 

por e-mail e envio de documentação técnica. 

5.1.4 Solicitar da GEOPE o início de fornecimento de gás natural para a Unidade 

Consumidora. 

5.2. GEOPE:  

5.2.1 Cadastrar os novas Unidades Consumidoras, bem como seus equipamentos no SIEM; 
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5.2.2 Programar e realizar mediante O.S a inspeção de recebimento, com preenchimento 

completo da Lista de Verificação FR.PROCIG.OEM.02.02 para ERPs e a Lista de Verificação 

FR.PROCIG.OEM.02.01 para os demais tipos de Estações, incluindo realização de todos os 

testes que se fizerem necessários; 

5.2.3 Fornecer parecer Apto ou Inapto com as devidas providências. 

5.3. GQSMS: 

5.3.1 Acompanhar todo o processo de recebimento a garantir a segurança e a saúde de 

todos os envolvidos. 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

6.1 Ao concluir as instalações de uma estação a GETEC deverá enviar à GEOPE e esta 

deverá cadastrar e anexar no SIEM a seguinte documentação: 

i. Manuais de Operação e Manutenção; 

ii. Relatório de Inspeção Técnica com liberação (rede interna da Unidade Consumidora); 

iii. Documentos de Projeto: 

a. Diagrama de Imagem; 

b. Fluxograma de Engenharia; 

c. Desenho de arranjo; 

d. Isométrico; 

e. Especificação Técnica (Válvula de Retenção, válvula esfera, válvula de bloqueio 

automático, junta de isolamento elétrico, TIT, PIT, PDIT, manômetro, computador 

de vazão, regulador de pressão, válvula de alívio, medidor de vazão e filtro); 

f. Certificados de Calibrações (Manômetros, Transmissores ou Transdutores de 

Pressão, Transmissores ou Transdutores de Temperatura, Transmissores de 

Diferencial de Pressão, Medidores de Vazão, Alívio, Regulador de Pressão 

Monitor e Ativo); 

g. Lista de Sobressalentes; 
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h. Números de Tags dos equipamentos. 

NOTA 1: Os itens exigidos acima não excluem a necessidade de demais documentos que 

possam não ser citados neste Procedimento. 

6.2 A inspeção de recebimento da Estação deverá ser realizada por pessoal capacitado 

das áreas de Operação, Manutenção, Medição e Segurança, portanto, ficará condicionada ao 

envio de e-mail de solicitação por parte da GETEC para a área de Planejamento da GEOPE 

(planejamento.geope@cigas-am.com.br) e para o GQSMS (gqsms@cigas-am.com.br), com 

no mínimo 4 dias úteis de antecedência e contendo as seguintes informações: 

i. Nome e endereço do cliente; 

ii. Data e hora previstas para a inspeção e liberação de GN; 

iii. Nome do responsável por parte da GETEC que acompanhará o processo. 

6.3 Se a Estação estiver APTA para operação, atestar com a marcação do campo Apto na 

Lista de Verificação e realizar a liberação do GN se esta tiver sido prévia e formalmente 

solicitada. Em continuidade, compartilhar a Lista de Verificação preenchida com parecer 

favorável à GETEC, GEOPE, GECOR e GQSMS. 

6.4 Nos casos em que houver desvios, porém sem prejuízo a Segurança e/ou 

Fornecimento e/ou Medição, deve-se proceder com a liberação de GN e preenchimento de 

Plano de Ação na Lista de Verificação para saneamento destes todos. 

Caso não haja cumprimento de prazo sobre o Plano de Ação, deve-se proceder com abertura 

de FCA. 

6.5 Se a Estação estiver INAPTA para operação, atestar com marcação em campo Inapto 

na Lista de Verificação e NÃO realizar a liberação do GN. Em continuidade, abrir FCA para 

setor GETEC. Esta deve sanar todos os desvios e solicitar, observando todos os ritos 

supracitados, nova inspeção de recebimento pela GEOPE. 

NOTA 2: Toda documentação deve ser preenchida, assinada (quando aplicável) e arquivada 

eletronicamente no SIEM e a cópia física deve ser encaminhada para o Arquivo. 

mailto:planejamento.geope@cigas-am.com.br
mailto:gqsms@cigas-am.com.br


 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou 

salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.OEM.02 
REV. 

06 
TÍTULO: 

 

RECEBIMENTO DE EMRPS, ERPS, EMEDS E EARPS 

FOLHA: 
  

7 de 13 

GERÊNCIA: 

GEOPE 
EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 

7. REQUISITOS DE SMS 

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

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos.  

7.2 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 

7.3 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; 

7.4 Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvios.  

7.4.1 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. 

7.5 Atender os requisitos da PLCIG.SMS.01 – Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e Efluentes, 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. 

8. REGISTROS  

Não Aplicável. 

9. ANEXOS 

ANEXO A – Lista de Verificação;  
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ANEXO B – Lista de Verificação; 

ANEXO C – Ordem de Serviço; 

ANEXO D – Mapeamento do Processo; 
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ANEXO A - Lista de Verificação  

 

 

ITEM Sim Não N/A

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 Exis te protetor da  junta  de i solamento?

1.6 Os  vents  e os  drenos  estão capeados  ou plugados?

1.7

1.8

1.9

Item Sim Não N/A

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.5.5

A montagem da estação foi  executada conforme o projeto?

TIPO DE ESTAÇÃO

DESCRIÇÃO

1. OPERAÇÃO

2. MEDIÇÃO E SISTEMAS

DESCRIÇÃO

A estação está  l ivre de vazamentos? (CASO A RESPOSTA SEJA NÃO - REPROVAR A ESTAÇÃO)

Todos  os  dados  provenientes  do Computador de Vazão foram testados  e va l idados  pelo CCO?

Os  a larmes , bem como seus  descri tivos , foram testados  e va l idados  pelo CCO?

A Veri ficação Metrológica  apresenta  os  dados  dentro dos  l imitesestabelecido pelo fabricante?

INSTRUMENTOS DE PRESSÃO E TEMPERATURA

COMPUTADOR DE VAZÃO/CORRETOR DE VOLUME

SISTEMA SUPERVISÓRIO - YOKOGAWA FASTTOOLS

A pressão atmosférica  está  configurada em 1,033 Kgf/cm²?

Foi  insta lado extintor de incêndio na  estação?

Estão ca l ibrados  e dentro do prazo de va l idade (3 meses  térmico ou 12 meses  não térmico)?

Estão acompanhados  de certi ficados , plaquetas  de ca l ibração e TAG's  de Identi ficação?

O Range, bem como as  unidades  de engenharia  estão padronizados  (0~50 °C e 0~20 Kgf/cm²)?

Foi  rea l i zado loop-test  em malha fechada com o computador de vazão?

O loop-test  apresenta  resultados  dentro dos  cri térios  de acei tação (1% Temp. e 0,5% Press .)?

A hora  contratual  configurada está  padrão, às  00:00?

O método de cá lculo parametrizado é o AGA-8 deta lhado?

A compos ição molar do Gás  (Cromatografia) está  de acordo ao padrão uti l i zado pela  CIGÁS?

As  condições  de base de Pressão (1,033 Kgf/cm²) e Temperatura  (20 °C) estão corretas?

Foi  desenvolvida  apl icação para  monitoramento remoto via  CCO?

A Apl icação foi  instadala  no CCO?

A telemetria  uti l i zada está  operacional?

O mapa Modbus  está  configurado e parametrizado conforme o padrão uti l i zado?

O fator K configurado está  de acordo ao informado no certi ficado de ca l ibração do medidor?

Estão ca l ibrados  e dentro do prazo de va l idade (120 meses  térmico e 60 meses  não térmico)?

Estão acompanhados  de certi ficados , plaquetas  de ca l ibração e TAG's  de Identi ficação?

EMITENTE: Unidade Consumidora: 
Revisão: 2

Data ver: fev.2019

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ESTAÇÃO INDUSTRIAL

O.S N⁰: 

DATA: 

A estação está  corretamente identi ficada e os  equipamentos  estão com TAGs?

Os  parafusos  das  flanges  estão com a  rosca  passando entre 1 e 3 fios?

A estação está  com a  pintura  conforme projeto e sem pontos  de oxidação?

Exis te junta  de i solação elétrica  e i solamento entre a  tubulação de entrada e o skid?

Foi  rea l i zado loop-test  em malha fechada com o computador de vazão?

Foi  rea l i zado o regis tro fotográfico da  lei tura  inicia l  antes  do início do fornecimento de GN?

MEDIDOR DE VAZÃO

EMRP EMED EARP
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.2

3.2

3.2.1 O Laudo do SPDA está  conforme projeto e dentro da  va l idade?

3.2.2 O projeto do SPDA foi  executado coforme o projeto?

3.2.3 Os  cabos  de descida, captores  e cordoalhas  foram insta lados  corretamente?

3.2.4 O mastro, os  captores  e a  ca ixa  de medição de aterramento estão integros?

3.2.5

3.2.6

3.2.7 O aterramento da  tubulação de GN está  l igado corretamente?

3.2.8 Exis te Jump de continuidade entre flanges?

3.2.9

3.2.10

ITEM SANADO?

O s is tema de i luminação foi  insta lado conforme projeto?

SPDA

GERAL

O aterramento do quadro gera l  foi  l igado corretamente?

O aterramento das  tubulações  dos  cabos  elétricos  foi  l igado corretamente?

O s is tema elétrico está  a l imentado?

Resp. GETEC:STATUS DA ESTAÇÃO:Resp. GEOPE:

O aterramento do suporte do banco de bateria  foi  l igado corretamente?

O Aterramento do quadro de automação foi  l igado corretamente?

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O s is tema elétrico está  identi ficado conforme exigência  da  NR-10?

DESVIO DETECTADO

PLANO DE AÇÃO

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO

OBSERVAÇÕES

APTO NÃO APTO
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FR.PROCIG.OEM.02.02 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

OUTROS

Nº O.S:

Data:

Revisão: 0

Data da elaboração: Fev. 2019

Unidade:

N. Certificado:

REGULADORA
Fabricante:

N. de Série:

Modelo:

Pressão de Fornecimento:

ERP - Conjunto de Regulagem de Pressão

Unidade Consumidora:

MANÔMETRO SAÍDA
Fabricante:

Resp. Técnico:

EQUIPAMENTOS

Resp. GEOPE: Resp. GETEC:STATUS:

TAG:TAG:

MANÔMETRO ENTRADA
Fabricante:

N. de Série:

Escala:

Unidade:

3.

4.

5.

6.

Item

1.

2.

Descrição

N. de Série:

Escala:

7.

8.

A montagem da estação foi  executada conforme o projeto?

A estação está  l ivre de vazamentos?

Instrumentos  de Pressão e Temperatura  estão insta lados  conforme o projeto?

A estação está  corretamente identi ficada e os  equipamentos  estão com TAGs?

A estação está  com a  pintura  conforme projeto e sem pontos  de oxidação?

Exis te junta  de i solação elétrica  e i solamento entre a  tubulação de entrada e o skid?

Os  vents  e os  drenos  estão capeados  ou plugados?

O range e as  unidades  de engenharia  dos  instrumentos  estão padronizados? (0~50 °C e 0~20 Kgf/cm²)?

Não

PLANO DE AÇÃO

Intrumentos  de Pressão e Temperatura  estão ca l ibrados  e dentro do prazo de va l idade (12 meses)?

VERIFICAÇÕES

Os parafusos  das  flanges  estão com a  rosca  passando entre 3 e 5 fios?

N. Certificado:

TAG:

Pressão de Bloqueio:

9.

10.

N/ASim

ITEM DESVIO DETECTADO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO SANADO?

OBSERVAÇÕES

APTO INAPTO
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ANEXO C – Ordem de Serviço 

  

 

ANEXO D – Mapeamento do Processo 
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ÁREA: GEOPE

DATA: 05/02/2019

REVISÃO: 01

DETALHAMENTOS

1.1 Ao concluir as instalações da estação, a 

GETEC deverá entregar a GEOPE a documentação 

dos mesmos. Solicitar via e-mail a inspeção de 

recebimento do equipamento, com no minímo 4 

dias úteis.

2.1 Após o recebimento da documentação 

técnica, a GEOPE realiza a conferência da 

documentação.

1.2 Após a análise da documentação havendo 

divergências de informações entre os 

documentos e os equipamentos, os mesmos 

devem ser devolvidos ao setor de origem para 

providenciar a correção. 

2.3 Após correção da documentação  a GEOPE 

cadastra o equipamento no módulo CE do SIEM 

e em seguida gera o plano de manutenção dos 

equipamentos.

2.4 A área de planejamento da GEOPE emite a 

ordem de serviço programando o a inspeção de 

recebimento do equipamento.

2.5 No ato da inspeção deverá aplicar a l ista de 

verificação por pessoal capacitado das áreas 

de Operação, Manutenção e Medição.

2.6  e 2.7 Se a Estação estiver APTA para 

operação, atestar com a marcação do campo 

Apto na Lista de Verificação e realizar a 

l iberação do GN se esta tiver sido prévia e 

formalmente solicitada

1.3 Se a Estação estiver INAPTA para operação, 

atestar com marcação em campo Inapto na 

Lista de Verificação e NÃO realizar a l iberação 

do GN. Em continuidade, abrir FCA para setor 

GETEC. Esta deve sanar todos os desvios e 

solicitar, observando todos os ritos 

supracitados, nova inspeção de recebimento 

pela GEOPE.

2.8 e 1.4 Nos casos em que houver desvios, 

porém sem prejuízo a Segurança e/ou 

Fornecimento e/ou Medição, deve-se proceder 

com a liberação de GN e preenchimento de 

Plano de Ação na Lista de Verificação para 

saneamento destes todos.

2.9  Em continuidade, compartilhar via e-mail a 

Lista de Verificação preenchida com parecer 

favorável à GETEC, GEOPE, GECOR e GQSMS.

PROVEDORES CLIENTES INDICADORES:

GETEC
Clientes externos

Clientes internos (setores)

ELABORADO POR:

Gabriele Mendes

ENTRADAS SAÍDAS

Realizar  a inspeção dentro do prazo 

estipulado no procedimento..

LEGENDA:

RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

OBJETIVO: ESTABELECER O PROCESSO DE RECIMENTO DE NOVAS ESTAÇÕESETAPA DO PROCESSO: RECEBIMENTO DE EMRPS, ERPS, EMEDS, EARPS, CRP, CM, CRM e RDGN

2 - GEOPE1 - GETEC 

Documentação

Solicitação de recebimento

Plano de Manuteção

Ordem de Serviço

Lista de Verificação

Liberação de GN ao cliente final

TERMINAL

CONECTOR NA 
PÁGINA

CONECTOR 
FORA DA 

ROTINA

DOCUMENTO

DECISÃO ARQUIVO

DOCUMENTOS DADOS

Início

1.1 Enviar as documentações da 
estação com a instalação 

concluída  e solicitar a inspeção 
de recebimento 

2.1 Receber a documentação e 
conferir.

Data Book

2.2 Documentação 

ok?

2.3 Cadastrar no SIEM e gerar o 
plano de manutenção

S

1.2 Providenciar correção e/ou 
documentos  faltantes

N

2.4 Emitir Ordem de Serviço e 
informar a GETEC a 

programação de inspeção e 
recebimento.

2.6 APTO para  

operação?

1.3 Abrir FCA para esta sanar 
todos os desvios encontrados

N

S

2.8 Liberado com 

Pendências?

2.9 Informar via e-mail o status 
de recebimento do 

equipamento.

N

1.4 Preencher o plano de ação 
contido na lista de Verificação 

aplicada pela Geope. 

S

Fim

2.7 Realizar a liberação de GN 
para o cliente 

2.5 Aplicar a lista de verificação
Lista de 

Verificação

Ordem de Serviço


