INFORMAÇÕES

IMPORTANTES

SOBRE A
SEGURANÇA DO

NOSSO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA

O gás natural tem um excelente histórico
de segurança.

Segurança é a maior prioridade da indústria de gás natural.
Mais de 2 milhões de milhas (3,22 km) de gasodutos e
tubulações fornecem gás natural por todo o país com
segurança, confiabilidade e eficiência todos os dias para
uso residencial, comercial e industrial.

Porém, como todas as formas de energia, ele deve ser
manuseado adequadamente. Do contrário, o gás natural
pode causar um incêndio, explosão ou asfixia.

Trabalhamos com equipes de emergência e órgãos
estaduais e locais para prevenir e nos prepararmos
para emergências por meio de treinamento e exercícios
periódicos. Planos e procedimentos de emergência
são atualizados periodicamente e disponibilizados às
autoridades federais e estaduais.

COMO RECONHECER UM VAZAMENTO
DE GÁS

O QUE FAZER SE HOUVER SUSPEITA
DE VAZAMENTO

ENSINE SUA FAMÍLIA SOBRE GÁS

GÁS NATURAL

Cheiro

O que
todos
devem
saber

É adicionado um odor semelhante ao de ovos
podres para ajudar a reconhecer vazamentos.
Nem todos os gasodutos tem “cheiros” e o odor
pode desaparecer com o tempo.

Observação

Estas informações de segurança são
fornecidas em parceria com:

imediatamente. Não use o telefone ou o celular em casa.

Dê a localização exata com ruas transversais.
Não fume, acenda velas ou ligue interruptores ou

Ouvir

Informe-nos se houver trabalhos

CHEIRO DE GÁS?

207-941-9595 (24/7) ou 911

Vá para um local seguro e entre em contato conosco

Ver uma nuvem branca, névoa ou bolhas em
água parada ou poeira soprada. Ou vegetação
que parece estar morta ou morrendo sem razão
aparente.
Ouvir um ruído anormal como rugido, assobio
ou apito.

PRIMEIRO, SAIA DO LOCAL! Depois entre
em contato conosco imediatamente!

Como nos preparamos para emergências.

Saiba o que há embaixo
do terreno.
Ligue
antes de
perfurar.
É a lei!
A perfuração causa quase 60% de todos os
danos acidentais aos gasodutos subterrâneos
de gás natural. Mesmo uma pá pode causar
danos suficientes para criar um vazamento
ou defeito na tubulação!

aparelhos elétricos, uma vez que podem produzir faíscas,
inflamar o gás e causar uma explosão.

É importante que todos da família estejam familiarizados
com as características do gás natural e estejam preparados
para reagir de maneira adequada para garantir sua
segurança e a segurança de outras pessoas.

Se sentir cheiro de gás ou suspeitar
de um vazamento, NÃO ESPERE!
Saia do local e entre
em contato conosco
imediatamente.

de construção de esgoto ou perfuração por perto.

NÃO presuma que
outra pessoa irá ligar
para relatar a condição.

Antes de perfurar: seja você um profissional ou um

Nunca suponha! As tubulações de gás natural

adepto do faça você mesmo, antes de perfurar, é preciso
ligar para marcar a posição exata das tubulações
subterrâneas de gás natural próximas.

É grátis e fácil.
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A lei exige que ligue para o 811 antes de perfurar.
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O pedido será encaminhado a uma operadora
de gás local, e um funcionário será enviado para
marcar a localização da tubulação.
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Assim que as marcas forem feitas, preste atenção
a elas e perfure com cuidado.

geralmente passam ao longo de vias públicas e podem
estar próximas ou em propriedades privadas. Às vezes,
podem ser marcados com marcadores de tubulação,
mas na maioria das vezes não haverá nenhuma
indicação acima do solo. Não presuma que sabe onde
estão as linhas do metrô. Não
ligar para o 811 pode colocar
em risco a segurança pública,
resultar em danos caros e levar
a altas multas!
Marcadores de tubulação como esses exibem o nome do operador
do gasoduto e o número de telefone onde o operador pode ser
encontrado em caso de emergência. Mesmo que não veja um desses
marcadores, ainda assim pode haver tubulações de gás natural nas
proximidades. Sempre ligue para 811 antes de perfurar! Nem todos os
marcadores de tubulação estão representa-dos nesta ilustração.

