
GÁS
NATURAL
CANALIZADO
Orientações e cuidados para a realização 
de obras interferentes.

Atendimento via chat em: 
www.br.com.br/gasnatural
facebook.com/petrobras

Central de Atendimento: 
0800 595 0197
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QUEM SOMOS

NOSSA REDE
DISTRIBUIDORA

A Petrobras Distribuidora S.A. é uma subsidiária da Petróleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras, criada em 1971, para atuar na comercialização e 
distribuição de derivados do petróleo em todo o território nacional.
 
Desde 1993, a Petrobras Distribuidora S.A. atua como concessionária 
na distribuição de gás natural canalizado do Espírito Santo, operando 
uma malha que se estende por diversos municípios do Estado 
atendendo clientes nos segmentos residencial, comercial, veicular e 
industrial.
 
O gás natural é um combustível não tóxico, odorizado artificialmente, 
composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves que, em 
condições normais de pressão e temperatura, permanece em estado 
gasoso.

O gás natural é distribuído por meio de dutos especialmente 
projetados de acordo com normas técnicas nacionais e internacionais.
 
As redes de alta pressão, conhecidas também como gasodutos, são 
construídas com aço carbono e são responsáveis por transportar o 
gás natural para os centros de consumo.
 
A maior parte da rede da Petrobras Distribuidora opera em ruas e 
calçadas em baixa pressão, por meio de tubulações de polietileno, 
construídas, predominantemente, por método não destrutivo.
 
Apesar de estarem instaladas no subsolo, existem sinalizações nas 
vias que permitem identificar a localização das redes de gás natural.
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COMO IDENTIFICAR A 
SINALIZAÇÃO DA REDE DE 
GÁS NATURAL

CUIDADOS NECESSÁRIOS 
PARA REALIZAR ESCAVAÇÕES

Dando uma boa olhada ao redor do local de serviço, é possível 
identificar a existência de Conjuntos de Regulagem e Medição em 
edifícios, placas, marcos e válvulas nas calçadas, além de tachões e 
caixas de válvulas nas ruas.
 
Em alguns locais, no subsolo sobre a tubulação, está instalada uma 
fita de advertência. Tenha sempre o projeto “as built” da Petrobras 
Distribuidora em mãos, por meio do qual será possível demarcar 
com tinta, estacas, bandeiras ou fitas o traçado aproximado da rede. 
Lembre-se que o projeto “as built” é orientativo e, dependendo do 
método construtivo, em alguns casos pode haver divergências entre 
a profundidade e/ou distância real e a apresentada no projeto.

Nas grandes cidades, o subsolo é ocupado por tubulações de água 
e esgoto, eletricidade, telefonia, entre outras, além da tubulação de 
gás natural. Muitas vezes, essas redes estão instaladas na mesma 
via, ocorrendo quase uma sobreposição de tubulações.
 
IMPORTANTE!
Antes de fazer uma escavação, tenha cuidado para prevenir 
acidentes. Certifique-se onde a rede está e solicite a ajuda da 
Petrobras Distribuidora quando necessário.
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CONFIRA OS CUIDADOS 
NECESSÁRIOS

O QUE FAZER EM CASOS
DE SUSPEITA DE 
VAZAMENTO DE GÁS• Inspecione visualmente o local a ser escavado, verificando os 

projetos “as built” da Petrobras Distribuidora e procure por sinais 
que indiquem a existência de redes no local.
 
• Nos pontos com interferências identificadas, realize as escavações 
com cuidado e manualmente, respeitando os limites indicados na 
notificação de interferência.
 
• Na fase de projeto, consulte os cadastros da Petrobras Distribuidora 
e certifique-se de que a documentação esteja atualizada.
 
ACIONE O NOSSO CANAL DE COMUNICAÇÃO, SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO: 0800 595 0197

No caso de qualquer suspeita de vazamento de gás:
 
• Avise imediatamente a Petrobras Distribuidora, por meio do 
telefone 0800 595 0197.
• Isole a área.
• Desligue os equipamentos elétricos e eletrônicos.
 
Escavações mal executadas podem danificar a rede de gás natural 
e causar acidentes com danos físicos e materiais para quem está 
escavando e para terceiros.
 
Danos à rede podem causar, ainda, suspensão temporária do 
fornecimento para clientes como hospitais, restaurantes, indústrias, 
implicando transtornos e prejuízos econômicos.
 
Para evitar acidentes, antes de realizar uma escavação, siga sempre 
as orientações da Petrobras Distribuidora, que possui uma equipe 
especializada e de plantão 24 horas para, prontamente, atender a 
esse tipo de situação. Quanto mais rápida for a sua comunicação, 
mais efetiva será a nossa resposta.

EVITE DANOS À REDE
DE GÁS NATURAL
• Conheça a sinalização da Petrobras Distribuidora.
 
• Encaminhe o seu projeto e solicite nosso “as built” da rede.
 
• Não faça escavação mecânica próximo à rede de distribuição de gás 
natural. Dê preferência à escavação manual.
 
• Em caso de dúvidas, solicite orientação e acompanhamento.
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