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1. OBJETIVO 

Orientar colaboradores para que realizem liberação e acompanhamento de obras de 

terceiros próximo a rede de gás natural (RDGN). 

2. APLICAÇÃO 

Esta instrução de trabalho será aplicada pela equipe da GEOPE, para liberação e 

acompanhamento de escavações próximas a RDGN. 

3. CARGOS ENVOLVIDOS 

3.1 Técnicos de Operações 

3.2 Técnicos de Manutenção 

3.3 Técnicos de Segurança do Trabalho 

3.4 Supervisor de Operações 

3.5 Supervisor de Manutenção 

3.6 Gerente de Operação e Manutenção 

3.7 Gerente de Engenharia 

3.8 Gerente de QSMS 

 

4. REFERÊNCIA DOCUMENTAL 

Não aplicável 

 

5. TERMOS E DEFINIÇÕES 

5.1 RDGN – Rede de Distribuição de Gás Natural; 

5.2 PCM – Equipamento utilizado para localizar dutos enterrados; 

5.3 CCO - Centro de Controle de Operações; 

5.4 IT – Instrução de Trabalho. 
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6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

6.1 Veículo com sinalizador de teto; 

6.2 PCM; 

6.3 Mapa da Rede; 

6.4 Trena; 

6.5 EPIs. 

 

7. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

 

7.1. Princípios  

7.1.1 Havendo comunicação de qualquer tipo de obra civil nas vias por onde passam o 

gasoduto a Supervisão de Operações e Manutenção deverá disponibilizar imediatamente 

uma equipe para acompanhamento destes serviços, para que garanta a integridade da 

RDGN. 

7.1.2 A equipe que irá acompanhar as obras deve sempre levar em consideração os 

seguintes princípios: 

1º. Princípio: Deve sempre ter certeza sobre a localização da rede de gás antes de liberar 

qualquer serviço em sua proximidade; 

2º. Princípio: Não se autoriza escavação com máquinas próximo a rede de gás natural. A 

utilização de máquinas só pode ser autorizada para retirar a capa da pavimentação; 

3º. Princípio: Havendo insegurança de informações sobre a rede de gás, nenhum serviço 

deve ser autorizado até que se confirme as informações. 

7.2. Antes da liberação dos serviços 

7.2.1 Antes que se libere qualquer serviço na proximidade da rede de gás, o técnico 

responsável pelo acompanhamento deverá confirmar a real localização dos dutos através 

dos desenhos ou com a utilização do PCM.  
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7.2.2 Os desenhos estarão disponíveis no CCO e deverão ser devolvidos ao final das 

atividades de acompanhamento. 

7.2.3 A qualquer momento o técnico responsável pelo acompanhamento poderá solicitar 

apoio da equipe de engenharia para que se tenha certeza da localização da rede de gás. 

7.2.4 Antes que se inicie qualquer atividade é importante que faça uma sondagem para 

delimitar uma área de segurança onde não poderá utilizar nenhum tipo de máquina para 

escavação. 

7.3. Durante a execução dos serviços 

7.3.1 Para o acompanhamento dos serviços deve haver um técnico em tempo integral que 

deverá ser substituído sempre que as atividades se estenderem por longos períodos. É 

importante que nunca deixe de haver um técnico da Cigás acompanhando estas atividades 

do início ao fim. 

7.3.2 Toda condição encontrada deve ser registrada e os supervisores de operação e/ou 

manutenção deverão ser acionados quando houver dúvidas ou indecisões sobre a rede de 

gás, paralisando-se as obras até que haja segurança para continuidade da mesma. 

7.3.3 A qualquer momento as atividades de terceiros poderão ser paralisadas para que se 

tome novas decisões. 

7.3.4 Havendo conflitos ou necessidades de maiores representações da empresa no local 

da obra o técnico responsável poderá acionar as gerências de operações e engenharia. 

7.3.5 Todo o processo da obra deverá ser registrado com fotografias, anotando-se o nome 

dos responsáveis do serviço e as horas de início e fim. 

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 
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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 

Não aplicável 

 

10.   ANEXOS 

Não aplicável.  

 

 

 

 

 


