


O ano de 2020 foi marcado por importantes obras 
para levar o gás natural a novas indústrias, comércios e 
residências de Manaus. Os bairros Parque 10 de Novembro, 
Parque das Laranjeiras, Ponta Negra, Distrito Industrial, 
Dom Pedro e o conjunto Morada do Sol receberam a 
estrutura do gasoduto.  A companhia expandiu a rede de 
distribuição para ampliar o fornecimento de gás natural 
à empresa PCE Embalagens, uma das mais de 50 fábricas 
no estado beneficiadas pelo combustível. 

“A nossa meta é fazer com que o gás natural se torne cada 
vez mais presente na vida dos amazonenses e a Cigás 
trabalha para cumprir sua missão de prover investimentos 
em infraestrutura nessa área”, destaca o diretor Técnico-
comercial da Companhia, Clovis Correia Junior.

A Cigás implantou, em 2020, novo tipo de sinalização nas 
ruas de Manaus. Trata-se de sinalização horizontal à base 
de adesivo elastoplástico, solução econômica e pioneira 
na identificação das redes de distribuição de gás natural 
canalizado.

O adesivo passou a ser adotado em razão da perda da 
sinalização original baseada em tachões, em função do 
constante recapeamento asfáltico executado nas ruas da 
cidade. 

A nova sinalização tem um custo de implantação inferior 
ao tachão original e vida útil estimada de, no mínimo, 
dois anos, sendo de fácil aplicação.
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Expediente

A Cigás chega aos 10 anos de operação comercial 
cumprindo a sua missão como prestadora de 
serviço público de distribuição e comercialização 
de gás natural no estado. Ao longo deste período, 
a Companhia já realizou investimentos da ordem de 
R$ 586 milhões, em valores corrigidos, atingiu 149 
quilômetros de Rede de Distribuição de Gás Natural 
(RDGN) construída e alcançou a marca de 4,3 mil 
unidades consumidoras. Em 2020, a distribuição do 
gás natural canalizado, mesmo diante da pandemia, 
permaneceu sem interrupções, assegurando a geração 
de energia elétrica para a capital e os municípios de 
Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás e Coari, garantindo 
ainda o funcionamento de mais de 50 empresas do 
Polo Industrial de Manaus (PIM), reduzindo custos 
das indústrias e contribuindo para a manutenção 
de postos de trabalho, bem como beneficiando 
centenas de estabelecimentos comerciais, residências, 
além de postos de combustíveis em operação. Foi 
concedido incentivo para aderir ao Gás Natural 
Veicular (GNV), mais econômico e fator de renda 
direta para profissionais frotistas, taxistas e motoristas 
de aplicativos. Ainda em 2020, a Companhia realizou 
obras de implantação de rede em bairros como Dom 
Pedro, Parque 10, Parque das Laranjeiras e em outros 
locais da cidade. A Cigás também integrou o projeto 
Azulão-Jaguatirica II, visando a operação de uso do 
gás em usina termelétrica de Roraima. Portanto, foi 
um ano de muitos avanços para a Companhia. Confira 
mais sobre essas ações nesta edição especial anual do 
Cigás Informa. 
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Gás Natural chega a novos bairros de Manaus

Sinalização que preserva o asfalto

Acompanhe o
andamento de
nossas obras

ou leia este QR Code

Clique aqui



A distribuição do gás natural é um serviço 
essencial. Para manter esta operação durante 
a pandemia da Covid-19, a Companhia de 

Gás do Amazonas (Cigás) obedece a protocolos de 
segurança estabelecidos em decretos do Governo do 
Estado relacionados à sua atividade, além de atender 
às recomendações das entidades especialistas em 
saúde. 

Tanto nos trabalhos internos 
quanto nos externos, a 
Companhia adota medidas 
preventivas para mitigar 
riscos e conter o aumento 
da curva de transmissão 
do novo coronavírus. Para 
isso, conta com o apoio 
de todos os seus públicos 

Cigás manteve a distribuição de gás natural em meio à pandemia, atendendo aos protocolos de saúde

Trabalho essencial com 
medidas preventivas

de interesse para superar essa pandemia. Foram 
adotadas novas práticas de prevenção na rotina de 
trabalho, visando manter com segurança o serviço 
essencial da distribuição do gás natural.

De forma a sistematizar as ações diante da pandemia, 
a Cigás também elaborou o Guia de ‘Enfrentamento 

à Pandemia de Covid-19’. O documento 
define responsabilidades, protocolos 

de resposta e procedimentos 
adotados, com base nos 

riscos associados aos locais 
de trabalho, requisitos 
legais aplicáveis e demais 
recomendações das 
autoridades de saúde 
e sanitárias referentes 
ao contágio pelo novo 
coronavírus.

Esse documento pode 
ser acessado no endereço 

w w w. c i g a s - a m . c o m . b r /
acoes-de-prevencao. Para 

mais informações, a Cigás está 
disponível através do número 

telefônico 117.
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Medição de 
temperatura, uso de 
máscara e orientações 
de higiene são medidas 
de prevenção na 
Companhia
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A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) 
atingiu marca histórica em 2020, ano em 
que celebrou uma década de operação 

comercial. A concessionária figura entre as cinco 
maiores do ranking nacional de volume de gás 
comercializado, conforme dados da Associação 
Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás). No início de 2011, a Cigás 
estava na 11ª posição. 

Os dados da Abegás refletem a atuação da 
concessionária, ao longo desse período, visando 
a ampliação da oferta de gás no estado e a 
universalização do serviço. Para chegar a este 
patamar, a Companhia contabiliza investimento de 
R$ 586 milhões até dezembro de 2020, em valores 
corrigidos, na ampliação da rede de distribuição 
de gás natural no Amazonas.

A aplicação desses recursos resultou na 
diversificação de serviços e ampliação dos 
segmentos atendidos. Ao final de 2020, a Cigás 
contava com 4,3 mil unidades consumidoras de 
diferentes segmentos: termelétrico, industrial, 
comercial, residencial e de Gás Natural Veicular 
(GNV).  A projeção é que 21 mil unidades 
consumidoras sejam abastecidas com gás natural 
até 2025.

ICMS – Além de atuar na ampliação da oferta 
de gás natural no estado, contribuindo para o 
fortalecimento da economia, a cadeia do gás 
natural é responsável por parcela considerável 
na arrecadação do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), no Amazonas. Nos 
últimos 10 anos, este segmento produtivo garantiu 

A infraestrutura de 
Rede de Gás Natural 

construída pela 
Cigás alcançou 149 

quilômetros em 
dezembro de 2020.

Em 10 anos, Cigás é 
destaque no ranking 

nacional de concessionárias
do segmento
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ao Estado arrecadação de ICMS superior a R$ 3,6 
bilhões, em valores corrigidos.

“A Cigás tem cumprido a sua missão, na condição 
de prestadora de serviço público, de realizar 
investimentos com o intuito de ampliar a 
infraestrutura necessária para a expansão da rede de 
distribuição de gás natural de maneira a beneficiar 
um número cada vez maior de amazonenses, seja 
na capital ou no interior do estado. O reflexo desse 
trabalho pode ser percebido inclusive no cenário 
nacional e também, na arrecadação do próprio 
Estado”, avalia o diretor-presidente da Cigás, René 
Levy Aguiar.

Plano de Expansão – Resultado da 
política do Governo do Estado de 
fomento da distribuição do gás natural 
no Amazonas, a Cigás elaborou plano 
de expansão com ações estratégicas 
e perspectivas de implantação nos 
próximos anos. Com base na prospecção dos 
potenciais consumidores e em estudos de viabilidade 
técnica e econômica, o plano prevê a ampliação 
da atuação da Companhia principalmente nos 
segmentos comercial e residencial.  

Além da capital, os serviços da concessionária de gás 
natural chegam a outras cinco cidades do interior: 
Anamã, Anori, Caapiranga, Coari e Codajás.  

Infraestrutura de rede - Em termos de extensão de 
rede, a infraestrutura construída pela Companhia de 
Gás do Amazonas atingiu 149 quilômetros no fim 
de 2020. Em 2011, a extensão era de 43 quilômetros. 
Deve-se destacar que, ao longo dos anos, novas 
tecnologias foram aplicadas ao processo de 
expansão da rede de distribuição de gás. 

A Cigás adota em suas obras o chamado método 
não destrutivo, o qual é caracterizado pela ausência 
de grandes valas nas vias. Além disso, os trabalhos 
são realizados no horário da noite, a fim de evitar 
impacto sobre o trânsito da cidade. Toda a rede de 
distribuição conta com sistema de monitoramento 
24 horas por dia, o qual é feito pelo Centro de 
Controle Operacional (CCO). 

Meio Ambiente – A cadeia produtiva do gás natural 
tem contribuído para a economia e possui papel de 
protagonismo na preservação do meio ambiente 
e do desenvolvimento sustentável. Isso se deve ao 
fato de que o gás natural pode ser usado em lugar 

do carvão, diesel e óleo, sendo, dos 
combustíveis fósseis, o menos poluente.

A adesão ao gás natural, fornecido pela 
Companhia, permitiu a mudança da 
matriz de geração de energia elétrica 
na capital e nos municípios que contam 

com o serviço de distribuição de gás natural da 
Cigás. Esses benefícios ambientais foram inclusive 
comprovados por meio de pesquisa produzida, há 
alguns anos, pela Green Ocean Amazon, a qual 
indicou redução de 73% na poluição provocada 
pela queima de combustíveis líquidos e de 55% na 
emissão de gases de efeito estufa em Manaus.

Outro aspecto relevante decorrente da operação 
da Cigás foi a retirada de circulação das ruas de 
Manaus de 300 carretas de combustível líquido 
diariamente, contribuindo para a redução de 
substâncias poluentes, a melhoria da qualidade do 
ar, bem como o impacto na mobilidade urbana.



O município de Coari (a 363 quilômetros 
a oeste de Manaus) deixou de receber 
e queimar aproximadamente 2.500 

toneladas de combustível líquido por mês 
para dar lugar ao consumo de gás natural via 
gasoduto a uma usina termoelétrica. A mudança 
foi consolidada em janeiro de 2020, início da 
operação comercial do empreendimento que 
gera energia para a população do município.

Interligada à rede de distribuição de gás natural, 
em fevereiro de 2019, para o comissionamento 
e testes das unidades geradoras, a Usina 
Termelétrica de Coari possui potência instalada 
de 38.772 quilowatts (kW) e contrato de 
fornecimento de energia elétrica até 30 de 
novembro de 2030. De acordo com a Eletrobras 
Amazonas Geração e Transmissão, a demanda 
média atual da cidade é de 12.000 Kw e a 
potência instalada é suficiente para atender os 

mais de 85 mil habitantes do município até o 
término do contrato.

Foi quase um ano de funcionamento em regime 
de comissionamento e testes. Em janeiro de 
2020, a usina consumiu 2 milhões de metros 
cúbicos de gás natural, tornando Coari a principal 
beneficiada pelo combustível no interior do 
Amazonas. Também possuem usinas abastecidas 
pelo gás natural canalizado os municípios de 
Anori, Anamã, Caapiranga e Codajás, além da 
capital Manaus.

O diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar 
destaca o fornecimento de gás natural para o 
município de Coari como mais um progresso do 
estado, que conta com um combustível mais limpo 
e econômico, sem maiores riscos de escassez, 
diante da larga escala de reservas naturais e da 
potencialidade da produção regional.

Município é o sexto no Amazonas a receber o gás natural em usinas termelétricas

Energia a gás move 
Coari desde janeiro 
de 2020
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Usina Termelétrica de 
Coari possui potência 
instalada de 38.772 
quilowatts (kW)



O consumo médio de gás natural no 
Amazonas, em 2020, alcançou o melhor 
patamar em 10 anos de operação da 

Cigás. O volume de gás natural demandado, 
no referido ano, atingiu a média de 4,9 milhões 
de m³/dia. 

Este valor representa alta de 6,7% frente ao 
volume comercializado em 2019, 
quando foram registrados 4,6 
milhões de m³/dia. Em se tratando 
apenas do mês de dezembro de 
2020, o consumo registrado foi de 
5,1 milhões de m³/dia.

Segmentos - No acumulado do 
ano, o consumo médio de gás 
natural pelo segmento industrial 
obteve destaque com crescimento de 30% 
em relação a 2019. O volume comercializado 
pelas unidades industriais contratadas no 
ano foi de 129 mil m³/dia, o que propiciou o 
funcionamento de mais de 50 empresas do 
Polo Industrial de Manaus (PIM).

Maior demandante do gás natural distribuído 
e comercializado pela Cigás, o segmento 
termelétrico consumiu 4,8 milhões de m³/dia 
em 2020 ante os 4,5 milhões de m³/dia do ano 
anterior. O aumento do consumo pelas usinas 

termelétricas localizadas na capital e no interior 
contribuiu para o resultado registrado em 2020. 
Além de Manaus, também são beneficiados 
com o serviço de distribuição feito pela Cigás 
os municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, 
Coari e Codajás.

A média anual do volume comercializado de 
gás natural para os segmentos 
veicular e comercial atingiu 12,2 
mil e 2,5 mil metros cúbicos/dia, 
respectivamente. 

Universalização do serviço - Os 
crescentes resultados alcançados 
pela Cigás em termos de volume 
de gás comercializado refletem 
o trabalho desenvolvido pela 

Companhia no sentido de garantir, por meio 
de investimentos próprios, a ampliação da 
infraestrutura energética do Amazonas, em 
bases competitivas, bem como a universalização 
do serviço de distribuição e comercialização 
de gás natural no estado. “Na condição de 
concessionária de serviço público, a Cigás 
também zela pelo tratamento isonômico e 
modicidade tarifária aos nossos usuários”, 
salienta o diretor-presidente da Cigás, René 
Levy Aguiar.

Consumo médio de gás 
natural registra melhor 
desempenho em 10 anos
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Manaus terá mais
dois postos de
combustíveis
com GNV

Mais econômico e limpo, o Gás 
Natural Veicular (GNV) é um 
importante vetor econômico 

para o segmento automotivo e 
completou, em dezembro, dez anos 
de operação no Amazonas. Fruto da 
iniciativa do Governo do Estado em tornar 
o combustível disponível aos motoristas, 
a distribuição tem a Companhia de Gás do 
Amazonas (Cigás) como incentivadora da 
cadeia do produto no estado.

A história da utilização do GNV, no Amazonas, 
começou em 2008, onde ele era transportado 
em barcaças, duas vezes por mês, de Urucu até 
a capital, onde era fornecido em um posto de 
abastecimento. De 2010 até o momento, a Cigás 
tem investido em infraestrutura e incentivos 
para aumentar a disponibilidade do combustível 
a mais postos com fornecimento canalizado, 
visando atender todos os motoristas com o carro 
adaptado.

Atuando como protagonista na cadeia produtiva, 
a Cigás realiza campanhas para promover o 
incentivo à conversão de veículos, tendo a mais 
recente, em 2020, oferecido R$ 4 mil para 250 
motoristas que realizaram a adaptação do carro 
para rodar com o GNV. O combustível é um 
diferencial para qualquer perfil de consumo, 
principalmente aos profissionais do volante, como 
taxistas e motoristas de serviço de aplicativo. 
Com ele, é possível economizar à medida que 
se dirige mais, pelo menor preço e pela maior 
autonomia, pois roda-se 11 quilômetros com 1 
m³ de gás natural, enquanto que com um litro de 
gasolina e um litro de etanol, 10 quilômetros e 7 
quilômetros, respectivamente. 

Além disso, com o objetivo de tornar o GNV mais 
acessível a toda a população, a Cigás firmou 

contrato com os postos Equador, da avenida 
Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, e BR Ponta 
Negra na avenida Coronel Teixeira. Com as novas 
opções, esses condutores terão um total de cinco 
postos para utilizar o combustível em diferentes 
pontos da cidade.

As ações desenvolvidas de fomento à cadeia 
fazem parte da atuação do Governo do Estado, por 
meio da Cigás, para movimentar o mercado local. 
Atualmente, segundo dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), a frota do 
Amazonas conta com 2.338 carros convertidos 
para o uso de GNV. Com mais veículos adaptados 
em circulação, o diretor Técnico-comercial da 
Companhia, Clovis Correia Junior, acredita na alta 
do consumo e projeta um número crescente de 
pontos de abastecimento na cidade. 

“A Cigás promove campanhas de incentivo com 
a estratégia de promover aumento da demanda 
pelo GNV e, assim, possibilitar que empresários 
acreditem no mercado e invistam na abertura 
de novos postos, criando um ciclo virtuoso 
e, consequentemente, o aquecimento desse 
mercado”, complementou.

Capital amazonense conta com três postos 
de combustíveis em operação com Gás 
Natural Veicular
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Economia e
conceito atrai
comércio

No Amazonas, hotéis, restaurantes,  
academias, lavanderias, shoppings, 
dentre outras centenas de comércios, já 

usufruem da economia proporcionada pelo gás 
natural em seus estabelecimentos. O gás natural 
do segmento comercial, no Amazonas, detém 
o título de segunda menor tarifa do Brasil, de 
acordo com a edição de dez/2020, do Boletim 
Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás 
Natural do Ministério de Minas e Energia.

 E essa é apenas uma de suas inúmeras vantagens, 
segundo opinião dos próprios usuários. Conforme 
revelou o gerente de Operações da academia 
Amazonas Fit, Rodrigo Bentes, que utiliza o gás 
natural desde abril de 2019, o serviço atende 
muito bem pela simplificação e pela utilidade do 
gás, desde a redução de custos até toda a parte da 
assistência. “A academia é nova e já abrimos com 
esse serviço. Nos informamos sobre os custos 
e a melhor opção era o gás natural”, afirmou o 
gerente, o qual frisou ainda que a Amazonas 
Fit utiliza o gás para aquecimento da água dos 
chuveiros nos vestiários.

Por essa e outras vantagens, a adesão de 
comércios teve acréscimo de 50% em 2020, em 
relação ao mesmo período de 2019. Em outubro, 
já eram mais de 140 unidades consumidoras do 
segmento comercial utilizando o gás natural, 
com destaque para empreendimentos como 
restaurantes, hotéis, academias e lavanderias. 
Importante ressaltar ainda a presença de gás 
canalizado nos principais shoppings da capital 
(Manauara, Amazonas, Millenium e Ponta Negra).
Para além de uma economia de aproximadamente 
50%, o gás natural canalizado proporciona aos 

negócios maior segurança na operação, maior 
praticidade, pois dispensa reabastecimento, 
uma vez que fornecimento é contínuo, além de 
conter baixo nível de emissões poluentes quando 
comparado a outros combustíveis fósseis. 
Outro destaque do gás natural é com relação 
à segurança, pois a sua utilização reduz o risco 
de acidentes, sobretudo porque não precisa de 
armazenamento em tanques e por ser mais leve 
que o ar, dissipa-se rapidamente.

Soluções energéticas
No comércio, o gás pode ser utilizado nas 
cozinhas, mas o combustível é utilizado também 
nos mais variados processos, como aquecimento 
de água, geração de energia e até climatização de 
ambientes. No Hotel Holiday Inn, por exemplo, o 
gás natural é usado na cozinha, na lavanderia, no 
aquecimento da água e na geração de energia 
para o hotel, em horário de ponta, onde a tarifa de 
energia é bem mais cara para o estabelecimento 
comercial.

Cada empresa possui peculiaridades em seu 
processo e a missão da Cigás é encontrar qual 
é a melhor solução customizada para cada uma 
delas. É o que observa o diretor-presidente da 
concessionária, René Levy Aguiar. “Nosso olhar 
parte de enxergar o negócio na perspectiva 
do cliente, entender suas reais necessidades e 
propor a melhor solução a partir do gás natural”.

Climatização de ambiente interno - Em 2020, 
a Companhia realizou a primeira implantação 
de um sistema de climatização de ambientes 
internos, o qual foi implantado no restaurante 
Terra & Mar, especializado na culinária de dois 
países: Portugal e Argentina. Conheça melhor 
sobre a solução tecnológica implantada pela 
Cigás, neste empreendimento, em matéria a ser 
veiculada, em nossa próxima edição. Aguarde!

Benefícios do gás natural ajudaram a ampliar em 
50% a adesão de estabelecimentos comerciais 
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Com quase 10 
toneladas e medindo 
20 m de comprimento, 
a estrutura tem 
capacidade para volume 
de mais de 1 milhão de 
m³/dia de gás natural 

A Cigás é um dos atores envolvidos na viabilização 
do Projeto Azulão Jaguatirica II, firmado com a 
empresa Eneva e resultado de política estadual de 
fomento à produção do gás natural no Amazonas. 
Por meio do projeto, o gás natural produzido 
no Campo de Azulão, em Silves (distante 204 
quilômetros a leste de Manaus), será liquefeito 
(GNL) e, em seguida, transportado em carretas 
até Boa Vista (RR), para abastecimento da Usina 
Termelétrica Jaguatirica II. 

O gás natural também será usado para 
autogeração de energia elétrica no próprio campo 
do Azulão. A expectativa é distribuir o volume de 

Cigás firma parceria para 
ampliação de volume de gás 
natural no Amazonas
Companhia implantou estação de 
medição no Campo de Azulão 700 mil m³/dia de gás natural. A Eneva informou 

que aguarda a autorização da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
para o início da produção/fornecimento de gás.

A Cigás implantou estação de medição no Campo 
de Azulão para atendimento do referido projeto. 
Com quase 10 toneladas e medindo 20 metros 
de comprimento, a estrutura tem capacidade 
para volume de mais de 1 milhão de m³/dia de 
gás natural. Os testes dos equipamentos foram 
iniciados no fim de março e a expectativa é 
concluir todo o processo de comissionamento da 
estação após o início da produção/fornecimento 
de gás. 

A estação de medição tem sistema de automação 
que permite que todas as suas variáveis sejam 
monitoradas remotamente pelo Centro de 
Controle Operacional (CCO) da Companhia, que 
receberá em tempo real informações de pressão, 
temperatura, vazão do gás, dentre outras. A 
tecnologia permitirá também o monitoramento 
de intrusão na área da estação por meio de 
câmeras e sensores nos portões.

Essa estrutura soma-se aos investimentos feitos 
pela Eneva e visam garantir o suprimento de 
gás para a usina termelétrica Jaguatirica II, que 
deverá iniciar a operação ainda em 2021, gerando 
cerca de 117 MW de energia elétrica a partir do 
gás natural proveniente do Campo de Azulão. 
A energia gerada vai atender, de acordo com a 
empresa, cerca de 70% do consumo de todo o 
estado de Roraima.

O diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, 
destaca o avanço de mais um processo que 
demonstra a abertura do Amazonas para novos 
atores na exploração do gás natural. “Temos 
a maior reserva provada do Brasil em terra e o 
projeto em Silves é um exemplo em que a Cigás 
teve participação ativa para viabilizar a expansão 
da distribuição e o aumento na arrecadação do 
Estado, gerando empregos e oportunizando 
investimentos”, comentou.
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