
MANUAL DO 
CONSUMIDOR

GÁS NATURAL RESIDENCIAL



Parabéns por escolher o gás natural para sua residência. Além 
de valorizar o seu imóvel, esse energético traz mais comodidade, 
praticidade, segurança e economia para você e benefícios para o 
meio ambiente.

Este Manual do Consumidor tem orientações importantes sobre 
o uso, distribuição e abastecimento.

Estamos sempre à disposição. Ligue 117!
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A EMPRESA

A Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS) é a concessionária 
de serviços públicos responsável exclusiva pela distribuição e 
comercialização de gás canalizado. 

MISSÃO

Promover soluções energéticas, a partir do gás natural, 
agregando valor aos clientes, colaboradores e acionistas, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Amazonas.

VISÃO

Ser reconhecida como a melhor Companhia em Soluções 
energéticas no Estado do Amazonas.

VALORES

• Preservação da vida e do meio ambiente;

• Foco no resultado;

• Satisfação do cliente;

• Pessoas realizadas;

• Transparência;

• Criatividade e inovação em processos.
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O PRODUTO

O gás natural é um combustível fóssil, composto 
predominantemente de metano. Encontrado na natureza, em 
rochas porosas, no subsolo.

É um combustível amplamente utilizado nos grandes centros 
urbanos, na Europa e nas principais capitais brasileiras.

MAIS SEGURO

É mais leve que o ar e em caso de vazamento dissipa-se 
rapidamente.

TOXIDADE

Não é tóxico.

ODOR

O gás natural é extraído da natureza sem cheiro, e para que seja 
percebido em caso de vazamento, a Cigás adiciona um odorante 
(mercaptana), que confere o odor característico.
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VANTAGENS

MAIS EFICIENTE

Com fornecimento contínuo, não necessita de espaço para 
armazenamento, e suas instalações são simples. Por ter uma 
queima limpa, garante maior durabilidade aos equipamentos.

COMODIDADE NA AQUISIÇÃO

A fatura só é paga após o consumo e não exige controle para reposição de estoque.

MAIS ECONÔMICO

É mais econômico que outros combustíveis podendo custar até 40% a menos que os demais.

MAIS LIMPO

É o menos poluente dos combustíveis fósseis, pois sua queima é limpa, o que garante um baixo 
impacto ambiental.
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INSTALAÇÃO 
DO FOGÃO

• Antes de utilizar o seu aparelho a gás, leia atentamente as instruções e recomendações do 
fabricante;

• Os aparelhos a gás devem ser convertidos para o uso do gás natural. Em caso de dúvidas, 
consulte a Cigás. 

• Procure mantê-lo sempre limpo. Consulte o manual do equipamento para mais detalhes.

• O sistema elétrico do fogão precisa estar sempre em bom funcionamento. Caso os fios estejam 
descascados, procure uma assistência técnica autorizada e troque-os imediatamente;

• O uso de mangueiras flexíveis deve ser feito conforme a norma ABNT NBR 14177/ABNT NBR 
14955 – Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. Por sua 
maior resistência a altas temperaturas e choques mecânicos, elas são mais seguras;

• Para limpar a mangueira flexível, utilize sempre um pano de algodão e detergente neutro. Nunca 
utilize materiais abrasivos, como palhas de aço ou produtos químicos corrosivos;

• Ao deslocar o fogão, tenha cuidado com a mangueira flexível para não dobrar ou esticar demais. 
Isso pode ocasionar a ruptura da tubulação interna do acessório e provocar vazamento de gás;

• Verifique periodicamente o estado da 
mangueira flexível e faça sua substituição 
sempre que esta estiver danificada ou com 
prazo de validade vencido.

• O Kit conversão (mangueira metálica, 
válvula de bloqueio e adaptador) deve ser 
normatizado para ligação do gás de fogão, 
seguindo as Normas Técnicas Brasileiras – 
NBR. Em caso de dúvidas, consulte a Cigás.
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VENTILAÇÃO DO FOGÃO 

• Caso o aparelho a gás seja apenas um fogão de até 6 bocas, com ou sem forno, a ventilação no 
local pode ser feita de três formas.

Duas aberturas (superior e 
inferior) com 100 cm² cada;1 2 Ou uma única abertura 

superior com 200 cm²;

Uma abertura permanente para um 
ambiente contíguo, de forma que 
este último possua área de ventilação 
permanente de 200 cm² para o exterior.

3
A ventilação superior pode ser feita atrás 
de venezianas, ou básculas fixas na janela, 
com abertura para ventilação permanente. 
A ventilação inferior pode ser através de 
venezianas, treliças ou cortes na porta.

FIQUE ATENTO

Para mais de um fogão, ou equipamentos de 
capacidade maior que um fogão de 6 bocas, 
a ventilação deverá ser feita através de uma 
abertura superior de 400 cm² e uma abertura 
inferior.

100 cm²

100 cm²

200 cm²

200 cm²
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RECOMENDAÇÕES DE USO 
DO SEU FOGÃO

• Faça a revisão anual com profissionais habilitados;

• Procure mantê-lo sempre limpo;

• Mantenha os queimadores regulados;

• Movimente com cuidado o aparelho;

• A chama deve ser uniforme, firme e ter coloração azul;

• Acenda o forno com a porta do mesmo aberta;

• Caso não consiga acender o queimador, feche a válvula 
(registro) de controle de gás, espere alguns segundos para 
que o gás se dissipe e tente novamente;

• Não aumente a potência do aparelho;

• Mantenha a ventilação permanente;
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INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR

• Ao comprar um novo aparelho a gás, verifique 
se o mesmo já é disponibilizado pela loja 
devidamente para o uso de gás natural. Caso 
não seja, entre em contato com a assistência 
técnica do fabricante e solicite, dentro do 
prazo de garantia, a conversão gratuita;

• É necessária e obrigatória a existência de 
chaminés e terminais nos aquecedores, 
pois elas tem a função de enviar os gases 
resultantes da queima para a atmosfera, 
evitando que se acumule dentro de sua 
residência;

• Sempre que necessário, procure a assistência 
técnica autorizada pelo fabricante e exija o 
cumprimento da norma brasileira de instalação 
de aparelhos a gás (ABNT NBR 13.303). Em 
caso de dúvida, consulte a Cigás;

• O aquecedor a gás deve ser instalado em área 
com ventilação permanente, de preferência na 
área de serviço. Caso deseje fazer a instalação 
em outro ambiente, consulte a Cigás;

• É proibida a instalação de aquecedores a 
gás em espaço confinado (sem ventilação 
permanente superior e inferior);

• É proibida a instalação de aquecedores a gás 
em quartos e banheiros.
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INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR 

• A ventilação superior pode ser feita através de venezianas 
ou básculas fixas na janela, com abertura para ventilação 
permanente. A ventilação inferior pode ser através de 
venezianas, treliças ou cortes na porta;

• Para aquecedores de exaustão natural, a ventilação deverá 
ser feita através de uma abertura superior de 200 cm² e uma 
abertura inferior, conforme ilustração;

• O local de instalação de aquecedores a gás com exaustão 
forçada deve possuir no mínimo uma abertura (superior ou 
inferior);

• O local de instalação deste aparelho deve ter um volume 
mínimo de 5 m³,. Locais de uso exclusivo para sua instalação, 
no entanto, se isenta, de volume mínimo, desde que seja 
isolado de outros compartimentos, impedindo a entrada de 
pessoas no local, e possua aberturas de ventilação para o 
exterior;

• Locais de instalação de aquecedores em circuito fechado 
não possuem restrição quanto ao volume mínimo, nem 
obrigatoriedade de aberturas permanentes de ventilação.
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INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR

• Siga as instruções do manual do seu aquecedor. Verifique 
sempre se a fonte de energia (pilhas ou eletricidade) está 
adequada ao seu aparelho;

• Para regular a temperatura do seu banho, primeiro abra a 
torneira de água fria. Depois, ajuste a temperatura abrindo a 
torneira de água quente;

• Nunca obstrua as aberturas para ventilação pemanente do 
ambiente e a saída da chaminé. Caso contrário, impedirá a 
renovação do ar e a retirada de gases tóxicos prejudiciais a 
sua saúde, além de danificar o aparelho;

• Não coloque panos, toalhas roupas ou materiais inflamáveis 
próximos ao aquecedor;

• É recomendável regular e revisar seu aquecedor a cada ano 
para sanar qualquer defeito que coloque em risco a sua 
segurança e evitar um eventual desperdício de gás;

• Nunca use peças recondicionadas. Faça a substituição sempre 
por peças originais por meio dos serviços de assistência 
técnica autorizada;

• A ducha do chuveiro deve ser compatível com água quente e 
com a capacidade do seu aquecedor.
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CONVERSÃO DE APARELHOS A 
GÁS QUE USAM O GLP

• Para usufruir das vantagens do gás natural é necessário que 
seja realizada uma vistoria em seus equipamento (aquecedor, 
fogão churrasqueira etc.) para posterior conversão dos 
mesmos. Esta conversão consiste na substituição do Kit 
conversão, dos injetores do equipamento e na regulagem da 
câmara de ar, de modo a garantir uma chama eficiente.

• Para os equipamentos dentro do prazo de garantia, as 
conversões devem ser realizadas pela assistência técnica 
autorizada. Assim, será mantida a garantia do fabricante.

• Caso o cliente vá adquirir um novo equipamento, é 
recomendável especificar no ato da compra que o aparelho 
deve estar apto para o uso do gás natural.
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CUIDADOS PARA EVITAR 
VAZAMENTO

• Sempre que for realizar alguma reforma e/ou intervenções, 
consulte o projeto para identificar a localização da rede de 
gás;

• Nunca faça furos na parede sem a certeza de que não 
atingirá a rede de gás;

• A tubulação e os acessórios devem estar com acessos 
desobstruídos e devidamente sinalizados;

• Tubos, conexões e interligações com equipamentos e 
aparelhos a gás não podem apresentar vazamento;

• As tubulações devem estar pintadas na cor amarela e 
sem qualquer dano, inclusive com relação aos suportes 
empregados;

• Verificar a validade dos equipamentos e mangueiras.

EM CASO DE VAZAMENTO

1. Feche a válvula (registro) do gás;

2. Abra as janelas;

3. Ligue para a Cigás: 117
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DICAS DE SEGURANÇA EM CASO DE 
VAZAMENTO

• O gás natural residencial é odorizado intencionalmente 
para que seja percebida a ocorrência de vazamentos

• Abra as portas e as janelas para que haja uma ventilação 
no ambiente;

• Feche o registro dos aparelhos e/ou registro geral;

• Não acenda ou apague luzes;

• Não ligue ou desligue aparelhos eletrodomésticos e 
elétricos.

• Não fume;

• Não acenda fósforos, isqueiros ou similares;

• Passe uma solução de água e sabão ou detergente nas 
conexões aparentes. Se houver borbulhas, é porque há 
vazamentos;

• Se você constatou ou suspeita de vazamento, entre  em 
contato com a Cigás por meio do 117.

AUSÊNCIAS PROLONGADAS

• Feche as válvulas (registros) dos aparelhos antes de se 
ausentar por períodos longos.
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DICAS DE MANUTENÇÃO DA 
REDE INTERNA DE GÁS

• O ensaio de estanqueidade é uma prática realizada na 
manutenção das instalações. O objetivo é detectar possíveis 
vazamentos na rede de distribuição interna de gás do prédio. 
É recomendável que seja realizado anualmente ou quando 
houver a necessidade de reparo de alguns dos componentes 
da rede;

• O consumidor é responsável pela boa 
conservação e manutenção da rede de distribuição 
de gás localizada na área interna do condomínio e 
unidades habitacionais;

• Contrate uma empresa especializada 
para realizar inspeções periódicas na rede de 
distribuição interna de gás, em intervalos máximos 
de cinco anos, conforme recomendado em norma 
(NBR 15526).
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DICAS PARA ECONOMIZAR

• Acenda o fósforo ou qualquer outro instrumento de ignição e depois abra o botão de controle de 
gás.

• Quando a água começar a ferver, mantenha o fogo baixo

• Ao utilizar o forno, procure mantê-lo fechado.

• A chama do gás deve apresentar coloração azulada. A presença de tonalidades amarelas indica 
que os queimadores estão sujos ou desregulados. Providencie a regulagem do aparelho.

• Não use a temperatura máxima de seu aquecedor desnecessariamente. Colocar o controle na 
temperatura máxima desperdiça água e gás.

• Peça auxílio a um técnico da assistência autorizada para ajustar a temperatura ideal do seu 
equipamento para as condições da instalação de sua residência.

• Evite banhos prolongados e desligue a água enquanto estiver ensaboando-se. Assim, você 
economiza gás e água.

• O queimador deve acender imediatamente quando a torneira de água quente é aberta. Caso haja 
dificuldade no acendimento, verifique a ligação elétrica ou substitua as pilhas.
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NORMAS E LEGISLAÇÃO

As normas para instalações internas de gás natural encontram-se disponíveis 
para venda através do site www.abnt.org.br.

NBR 15526 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais – Projeto e Execução.

NBR 13103 – Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos 
dos ambientes.
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

117

ATENDIMENTO TELEFONICO

ATENDIMENTO VIRTUAL

O atendimento virtual do cliente pode ser feito pelo site 
www.cigas-am.com.br, pelo link Fale Conosco.
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