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Este material contém todas informações necessárias para o uso correto e seguro do gás 
natural canalizado no seu prédio.

Reunimos informações essenciais sobre o nosso produto, aplicações, dicas de segurança, 
dados sobre o faturamento, sistema de distribuição, medição e operação do gás natural 
para instalações prediais.

Leia com atenção e aproveite todas as vantagens do gás natural.

Seja bem vindo ao universo do gás natural!

1. APRESENTAÇÃO
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 2. O GÁS NATURAL
O que é o gás natural?
O gás natural é um combustível fóssil encontrado na natureza em estado gasoso. Em geral ele 
se apresenta como uma mistura de hidrocarbonetos, contendo principalmente metano e etano.

No seu estado in natura, o gás natural é incolor e inodoro, mas, por questões de segurança, 
para distribuição é adicionado uma substância chamada mercaptana, que confere o “cheiro” do 
gás.
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3. aplicação do gás natural
O gás natural tem diversas aplicações:

Em fogões, aquecedores, condicionadores de ar e sistemas de calefação, bem como em saunas, piscinas e secadoras de roupa.

Em fornos, fogões industriais, caldeiras, refrigeração e geração de energia elétrica e sistemas de cogeração (produção de energia 
elétrica associada à produção de calor ou frio) e climatização de ambientes.

Em grupos de geradores para geração de energia elétrica.

Em fornos e caldeiras, energia mecânica em motores e turbinas, matéria-prima em processos petroquímicos e químicos, sistema de 
cogeração (produção de energia elétrica associada à produção de calor ou frio) e de geração elétrica.

Combustível em veículos (automóveis, caminhões, empilhadeiras, ônibus etc).

RESIDENCIAL

COMERCIAL

TÉRMICO

INDUSTRIAL

VEÍCULOS
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4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO
O gás natural que chega ao seu prédio é transportado através de um gasoduto composto 
por tubulações de aço e/ou PEAD (polietileno de alta densidade) e válvulas de bloqueio.

Ele é construído de forma subterrânea, a uma profundidade segura, conforme normas 
vigentes e devidamente sinalizado. O gasoduto desvia seus ramais aos estabelecimentos 
e se interligam ao gabinete do medidor do seu prédio.

No seu prédio, ele chega ao gabinete e segue o ramal interno para distribuição do gás 
canalizado às unidades autônomas do edifício.
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5. SEGURANÇA
O gás natural não é tóxico, é mais leve que o ar e em caso 
de vazamento se dissipa para as camadas superiores da 
atmosfera. No caso de ambientes internos,  é  dissipado
por aberturas superiores de ventilação. Por isso, é          
fundamental que haja ventilação nos ambientes para 
que o gás natural possa se dissipar.

Como todo combustível, o gás natural canalizado exige 
o cumprimento de procedimentos no seu manuseio. É 
importante obedecê-los!

Ao menor sinal de vazamento, ligue para o 117, o           
número do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da 
Cigás, que funciona com atendimento 24h.
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Em caso de suspeitas de vazamento:

      Desligue todos os aparelhos que      
   utilizam gás;

  Feche os registros de gás até que um técnico 
da Cigás libere o consumo;

  Abra portas e janelas para que haja ventilação 
no ambiente;

  Verifique se o odor de gás vem do interior de 
sua residência ou do ambiente externo;

  Comunique-se imediatamente com a Cigás por 
meio do 117 para que as devidas providências 
sejam tomadas.

Não ligue as luzes;

Não acenda fósforos;

Não ligue aparelhos eletrônicos;

Não retire da tomada eletrodomésticos 
e aparelhos eletrônicos. Isto pode gerar 
fagulhas.
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6. rotinas operacionais
Na cabine de medidores é realizada a medição do consumo em metro cúbico 
(m³) e a redução da pressão de distribuição.

Durante as visitas de rotina, um técnico da Cigás realizará a verificação das  
condições operacionais do medidor.

A Cigás realiza manutenções preventivas destas cabines de medidores, que não 
implicam em ônus ao cliente. 

Em caso de vazamento na rede de distribuição interna, solicitamos que a Cigás 
seja imediatamente acionada através do telefone de emergência 117.

Não escavar próximo a rede. Consulte a Cigás (117) previamente.
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7. CCO
CENTRO DE
CONTROLE 

OPERACIONAL

Para o atendimento contínuo aos clientes e monitoramento das 
condições operacionais da rede de distribuição de gás natural 
(vazão e pressão de distribuição) a Cigás possui um Centro de 
Controle Operacional (CCO) no qual mantém uma equipe de 
técnicos que se revezam em turnos, a fim de acompanhar as 
condições de entrega do gás natural para os seus clientes.
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8. recomendações
1. Instalação de novos equipamentos a gás

É necessário informar durante o censo os equipamentos que irão consumir o 
gás natural, para que a Cigás proceda com a análise da rede a ser construída ou 
adequada e planeje as conversões.

2. Ampliação do ramal interno

É necessário fornecer todas as informações documentadas sobre o projeto     
atual, memória de cálculo testes realizados e materiais aplicados.

3. Inspeção do ramal interno

O cliente deve dar acessibilidade às instalações a qualquer tempo e/ou            
quando do cumprimento das inspeções periódicas realizadas pela Cigás                   
atendendo regulamentações, legislações e normas.

4. Proteção do ramal interno

O cliente deve acionar a Cigás em caso de qualquer eventual alteração nas 
instalações de GN e/ou quando for realizar qualquer manutenção que envolva 
ou esteja próxima da rede de gás natural para preservar a integridade física da 
mesma.
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Mensalmente, a Cigás disponibilizará em seu Canal 
Cliente, no site www.cigas-am.com.br, a conta de 
gás do condomínio. Você encontrará todos os 
dados referentes a valores, consumo, encargos e 
informações em geral.

9. FATURAMENTO

No endereço eletrônico da Cigás procure 
pela opção CANAL CLIENTE e faça o login.
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10. INSTALAÇÃO PREDIAL DE GÁS NATURAL

Ramal interno de 
responsabilidade 

do cliente

Gasoduto de responsabilidade da Cigás
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Av. Torquato Tapajós, nº 6.100, Flores, Manaus - AM, CEP: 69.058 830

www.cigas-am.com.br
atendimento@cigas-am.com.br

@cigasam          Cigás Amazonas          Cigás Amazonas

Central de atendimento 24h
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