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Emissão original 

Este plano cancela e substitui o PAE.01 Plano de Ação de Emergência – PAE para 
padronização conforme documentos da ISO 9001; inclui alteração do título para 
Plano de Atendimento a Emergência – PAE; alteração do Título do item 1 
“PROPÓSITO” para “OBJETIVO”; inclusão do item 2 Abrangência; revisão do item 3 
Referências com a inclusão do item 3.6 Protocolo de Interfaces Operacionais para 
Fornecimento de Gás Natural à CIGÁS pela TRANSPETRO, e 3.7  Plano de 
Atendimento a Emergência Interno; revisão do item 4 Termos e Definições (EOR; 
Emergências Internas e Externas; Equipe de Evacuação/ Abandono de Área; Equipe 
de Primeiros Socorros; Equipe de Combate a Incêndio); alteração e revisão do item 5 
Atribuições e Responsabilidades; alteração e revisão do item 6 para Demais 
Responsabilidades; alteração do item 7 para Descrição das atividades de 
atendimento a emergência;  revisão dos Cenários Acidentais, item 7.1;  atualização 
dos contatos das pessoas estratégicas e dos órgãos de apoio, item 7.2; inclusão dos 
itens 7.3.4 e 7.3.5 Emergências na Capital e no Interior respectivamente, com a 
inserção da sistemática de interfaces operacionais com a TRANSPETRO nas ações 
de emergência no interior, seguindo critérios do Protocolo referenciado neste Plano; 
Revisão dos Anexos com a inclusão das Ações de Resposta aos novos cenários, 
item 8; formatação e padronização geral do documento. 

 

Modificado o código de PROCIG.SMS.09 para NORCIG.SMS.08, 

caracterizando-o para norma interna, revisão do item 3, e dos subitens 5.2 

5.7.2, 7.1.3 e 7.4.3. 

 

Revisão dos itens 2 Abrangência, 3 Referências, 5 Atribuições e 

Responsabilidades, 6 Descrição de Atividades e Inclusão do item 7 Requisitos 

de SMS. 

Revisão dos itens descritos em itálico: item 5, item 6 , item 7, item 7.1; item 7.2; 
inclusão dos itens 7.3.4 e 7.3.5 Emergências na Capital e no Interior 
respectivamente, Revisão dos Anexos com a inclusão das Ações de Resposta 
aos novos cenários, item 8 e  exclusão do Fluxo de Emergências Internas. 
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1. OBJETIVO 

O Plano de Atendimento a Emergências – PAE tem por objetivo orientar e determinar 

os procedimentos a serem adotados pelos colaboradores da CIGÁS, contratados, 

visitantes e demais envolvidos, para a pronta resposta e controle de situações 

emergenciais que venham a ocorrer durante as operações de distribuição, manutenção, 

operação e odorização de gás natural e/ou por interferências operacionais de terceiros.  

2. ABRANGÊNCIA 

Aplica-se em toda extensão da RDGN da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, 

onde haja atividade desenvolvida por ela ou por SUBCONTRATADAS. 

3. REFERÊNCIAS 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis para a aplicação desta 

norma: 

3.1. ABNT NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental 

3.2. ABNT NBR 15219:2005 – Plano de Emergência Contra Incêndio 

3.3. OHSAS 18001 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

3.4. NORCIG.SMS.04 – Análise Preliminar de Riscos 

3.5. NORCIG.SMS.05 – Aspectos e Impactos  

3.6. NORCIG.SMS.06 – Gerenciamento de Requisitos Legais 

3.7. NORCIG.SMS.10 – Investigação e Análise de Acidente, Incidentes e Desvios 

4.TERMOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições: 

4.1. ARSAM – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas 

4.2. Atendimento à Emergência – Desencadeamento de ações coordenadas e 

integradas, por meio da mobilização de recursos humanos e materiais compatíveis com 



 

 
 

 

NORMA 
N.º: 

NORCIG.SMS.08 
REV.   

04 

TÍTULO:  
 

PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA – PAE 

FOLHA: 

4 de 21 
GERÊNCIA: 

GQSMS 

EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório 

original ou salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 
 

o cenário apresentado, visando controlar e minimizar eventuais danos ao patrimônio, 

bem como os possíveis impactos ambientais 

4.3. CCO – Centro de Controle Operacional – Conjunto centralizado de pessoas e 

infraestrutura destinada à supervisão, controle, monitoramento e comando das 

operações da Rede de Distribuição de Gás Natural. 

4.4. City-Gate – Ponto de transferência de custódia (recebimento pela CIGÁS da 

transportadora) do gás natural. 

4.5. Coordenador de Emergência – Empregado próprio da CIGÁS, responsável pelas 

ações de comando e pelo gerenciamento do PAE.  

4.6. Dano – Efeito adverso com repercussões à integridade física de um indivíduo ou 

instalação. 

4.7. Distribuição – Atividade de fornecimento de gás combustível, por meio de dutos, 

aos estabelecimentos consumidores (industriais, comerciais e outros).  

4.8. Duto – Conjunto de tubos interligados, denominado poliduto quando transporta 

líquidos diversos; oleoduto quando transporta petróleo e seus derivados líquidos; e 

gasoduto quando transporta gases.  

4.9. EAR – Estudo de Análise de Riscos. 

4.10. Emergências – Toda ocorrência externa na RDGN da capital ou no interior, que 

resulte ou possa resultar em danos às instalações, às pessoas, ao patrimônio e/ou ao 

meio ambiente, exigindo a adoção imediata de ações corretivas para o controle da 

situação e minimização de suas consequências. 

4.11. EMRP – Estação de Medição e Regulagem de Pressão – Conjunto de 

dispositivos destinados a controlar a pressão de entrega para a linha interna de 

consumo do cliente e medir a quantidade de gás consumido.  

4.12. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva – é todo o dispositivo de uso coletivo, 

de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a integridade e a saúde do 
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trabalhador. 

4.13. EPI – Equipamento de Proteção Individual – É todo o dispositivo de uso 

individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a integridade e a 

saúde do trabalhador. 

4.14. ESDV – Emergency Shut Down Valve – Válvula de Parada de Emergência. 

4.15. Fogo – É um tipo de reação química na qual, os vapores de uma substância 

inflamável se combinam com o oxigênio do ar atmosférico e uma fonte de ignição, 

causando liberação de calor. 

4.16. GN – Gás Natural – Mistura de hidrocarbonetos leves, gasosos (metano e etano, 

principalmente), obtida da extração de jazidas para aplicação como combustível 

industrial, termelétrico, comercial, doméstico e automotivo.  

4.17. Gasoduto –Tubulação instalada destinada à transferência de gás. Na forma mais 

ampla, também pode ser entendido como sistema de transporte e distribuição de gás.  

4.18. GQSMS – Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

4.19. GEOPE- Gerência de operações. 

4.20. Incêndio – É a propagação rápida e violenta do fogo, provocando danos materiais 

ou perda de vidas humanas, após fugir o controle do homem. 

4.21. IPAAM – Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. 

4.22. Mitigar – Minimizar o Impacto Ambiental. 

4.23. Odorante – Substância que adicionada ao gás natural confere a este um odor 

característico. Este procedimento é realizado para que seja possível detectar a 

presença de gás no ambiente, em caso de vazamento.  

4.24. Operador de CCO – Colaborador, que sob o comando da CIGÁS, através do 

Centro de Controle Operativo, executa manobras, leituras, inspeções, regulagens, 

atendimento a clientes e outras atividades correlatas na Rede de Distribuição de Gás 
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Natural, a fim de garantir a segurança e qualidade dos serviços de distribuição. 

4.25. Órgãos externos –em caso de necessidade, são acionados para atuarem, dentro 

de suas competências em situações emergências. São eles: Corpo de Bombeiros, 

Polícia Militar, Defesa Civil, Órgãos Ambientais, entre outros.  

4.26. PAE – Plano de Atendimento a Emergência – Procedimento que descreve toda 

a situação caracterizada como emergência, detalhando o que fazer em caso de 

simulados e situações reais, bem como, o seu objetivo, abrangência e 

responsabilidades. 

4.27. Perigo – Atividade ou situação com potencial de provocar danos às pessoas, à 

propriedade, ao meio ambiente, ou a uma combinação deles. 

4.28. PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos 

4.29. Proteção Catódica – Conjunto de instalações que visam manter a integridade da 

tubulação quanto à corrosão externa. 

4.30. RDGN – Rede de Distribuição de Gás Natural – Conjunto de dutos destinado a 

distribuir Gás Natural, desde os Pontos de Entrega da CIGÁS até os consumidores. 

Incluindo os equipamento e acessórios instalados ao longo da rede até o ponto de 

entrega aos clientes. 

4.31. Risco – Medida de perda econômica, humana e/ou ambiental, resultante da 

combinação entre frequência esperada e consequência destas perdas, ou seja, perigo 

ou possibilidade de perigo. 

4.32. SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

4.33. SEMMAS – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

4.34. Simulado – Treinamento prático de atendimento a emergência.  

4.35. UTE – Usina Termoelétrica. 

4.36. Válvula de bloqueio – Válvulas instaladas ao longo da rede de distribuição de 

gás natural, que têm a finalidade bloquear totalmente o fluxo do gás natural em 

determinado trecho da Rede de Distribuição de Gás Natural, poderá ter comando 
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automático, remoto, pneumático local ou manual local. 

4.37. Vazamento – Qualquer situação anormal que resulte na liberação de gás, em 

qualquer volume, não estando necessariamente associado a uma situação emergencial. 

4.38. Plano de Contingência – Plano de mobilização de recursos para tratativa de 

danos causados a RDGN. 

4.39. CIC-Centro Integrado de Comando e controle do Amazonas. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Centro de Controle Operacional – CCO/ GEOPE  

Cumprir o estabelecido neste procedimento; 

Atendimento das emergências via ramal 117; 

Acionamento da equipe de operação/manutenção para confirmação da emergência; 

Acionamento do Coordenador da Emergência; 

Acionamento dos órgãos externos, quando solicitado pelo Coordenador da Emergência; 

Registro das emergências no livro de ocorrência e formulário 

FR.PROCIG.COR.02.01_Relatório de Atendimento. 

5.2 Técnico de Apoio (Operação e Manutenção) 

Confirmação da emergência e realização das ações para mitigação da emergência; 

Apoiar a GQSMS na execução de atividades para realização dos simulados de 

emergências. 

5.3 Coordenador de Emergência Externa ou Substituto 

Gestão Geral da Emergência: 

Avaliar o conjunto das informações básicas sobre a emergência; 

Decidir pelo acionamento de recursos provenientes de Órgãos externos solicitando ao 

CCO para realização; 
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Manter a Direção e GQSMS informados da situação da emergência em até 20 minutos 

seguindo o fluxo de emergência anexo (figura 1 e figura 2); 

Acionamento comitê de crise, após avaliar necessidade; 

Coordenar as operações para controle da emergência; 

Monitorar o progresso operacional da resposta 

Prever em conjunto com o CCO, o revezamento das equipes, caso a duração do 

atendimento se estenda por período mais longo; 

Solicitar apoio do comitê de crise quando jugar necessário; 

Decretar a finalização do estado de emergência, com parecer do Corpo de Bombeiros. 

5.4 Equipe de Operação e Manutenção 

Realiza as devidas operações, seguindo orientações do coordenador de emergência; 

Atuar no Posto de Comando de forma integrada com os demais Órgãos de Defesa 

Social, prestando todo o apoio técnico aos representantes dessas entidades até a 

chegada do coordenador de emergências. 

5.5 Gerencia de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde - GQSMS 

 

Orientar os colaboradores quando o atendimento do fluxo de comunicação de 

emergências (figura 1 e 2) providenciando registros de treinamento;  

Apoiar o Coordenador de emergência na implantação das ações mitigadoras; 

Planejar exercícios simulados periodicamente conforme cronograma anual, envolvendo 

todos os setores que, direta ou indiretamente, possam vir a atuar na emergência.  

Elaborar relatório da ocorrência em conjunto com os demais técnicos da Equipe de 

Operação/Manutenção, sob a supervisão do Coordenador de Emergência; 

Acompanhar a implantação de medidas para recuperação das áreas afetadas após o 

período emergencial, quando pertinente; 

Acompanhar o preenchimento do registro de avaliação do Plano de Resposta a 

Emergência. 

Coordenar em conjunto com o CCO, Coordenador de Emergência a realização dos 



 

 
 

 

NORMA 
N.º: 

NORCIG.SMS.08 
REV.   

04 

TÍTULO:  
 

PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA – PAE 

FOLHA: 

9 de 21 
GERÊNCIA: 

GQSMS 

EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório 

original ou salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 
 

Simulados de Emergências. 

5.6 Coordenador do Comitê de Crise 

Ao acionado, desempenhar suas atribuições conforme descrito na NORCIG.ACI.03 

Comitê de Crise de Imagem. 

5.7 Diretores da CIGÁS 

Prestar apoio necessário ao Coordenador da Emergência e equipe de apoio da CIGÁS, 

disponibilizando recursos necessários para mitigação das emergências. 

5.8 Gerentes, Coordenadores, Supervisores/ Todas as áreas  

Cumprir, fazer cumprir e viabilizar recursos para execução desta norma;  

Orientar e exigir que as empresas contratadas atendam o fluxo de comunicação de 

emergência (figura 1 e 2) desta norma;  

Tomar conhecimento e divulgar as ocorrências e as recomendações resultantes na 

investigação aos colaboradores de suas equipes;  

 

5.9 Empresas Contratadas/ Todas  

Tomar conhecimento do fluxo de comunicação de emergência (figura 1 e 2) e cumprir. 

 

5.10 Colaboradores/ Todas as áreas  

Tomar conhecimento do fluxo de comunicação de emergência (figura 1 e 2) e cumprir. 

 

5.11 Órgãos públicos externos 

Desempenhar suas atribuições conforme estabelecidos pelo Governo do Estado do 

Amazonas, seguindo as orientações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas 

(SSP-AM. 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.1. Cenários de Emergência 

6.1.1. Os cenários de emergência relacionados foram definidos a partir das no Estudo 

de Análise de Riscos (EAR) realizado na RDGN. 
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6.1.2. A CIGÁS identificou como cenários e potenciais situações de situações de 

emergências externas as seguintes situações:  

TABELA 01 – CENÁRIOS ACIDENTAIS EXTERNOS NA RDGN 

CENÁRIOS DESCRIÇÃO  

1 
Vazamento de Gás Natural na RDGN, incluindo as EMRPs e ESDVs 

com possibilidade de incêndio/explosão 

2 Vazamento de Odorante nos City Gate Aparecida e Mauá 

3 

Vazamento de Gás Natural nas EMRPs nas Usinas do Interior 

(Codajás, Anori, Anamã e Caapiranga), com possibilidade de 

incêndio/explosão 

Nota 1 – Novas situações potenciais poderão ser identificadas e consideradas na 

revisão deste plano. 

Nota 2- As ações de resposta estão identificadas no Anexo D. 

6.2. Composição da equipe de apoio a Emergência  

6.2.1. A equipe de emergência é composta por colaboradores da CIGÁS e órgãos 

externos que desempenham suas atividades de rotina e são mobilizados quando da 

ocorrência de situações de emergência, assumindo as diferentes responsabilidades e 

atribuições, conforme previstas no presente PAE.  

6.2.2. A equipe de emergência é acionada assim que determinado pelo 

Coordenador/substituto de Emergência as ações para mobilização das equipes 

envolvidas são imediatas, independente do horário e dia da semana. Os integrantes são 

acionados total ou parcialmente para o atendimento aos cenários referenciados neste 

plano. 

6.2.3. Em qualquer situação de emergências, o comando das ações desde o 

recebimento da informação da ocorrência até a decretação do final da emergência, é de 

responsabilidade do Coordenador/Substituto de Emergência.  
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6.3. Comunicação da Emergência  

6.3.1. Todo e qualquer funcionário, terceiros, clientes ou vizinhança ao identificar uma 

emergência, deve comunicar o fato através do telefone 117. 

6.3.2 Em caso de emergências na Capital, seguir, respectivamente, o Fluxograma de 

Comunicação e Ação de Emergência Capital (Anexo B). 

Os telefones para contatos encontram-se no anexo A - Lista de contatos dos 

integrantes. 

Emergências no Interior 

Na ocorrência de situações reais e/ou potenciais de emergência constatadas no interior, 

deverão ser seguidas Fluxograma de Comunicação e Ação de Emergência Interior 

(Anexo C), todas as ações de emergências são de responsabilidade das Usinas. 

a. Acionar imediatamente os líderes responsáveis pelas Usinas no interior, através 

dos telefones para confirmação da emergência: 

Líder de Gestão Anamã: Clovis Leitão - (92) 99199-1233; 99122-6066 

Líder de Gestão Anori: Edir Andrade - (92) 99904-7805; 99200-7105;  

Líder de Gestão Caapiranga: Mario Masseli - (92) 99152-9541; 99103-3957 

Líder de Gestão Codajás: João Braga - (92) 99152-9542; 99167-2095 

b. Após confirmação da emergência, aciona imediatamente o Centro de Operação –

Gás e energia através dos telefones: 

 

6.4 Atendimento da Emergência. 

6.4.1  Ao realizar o atendimento de emergência via ramal 117, o CCO deve coletar os 

dados da emergência, e informar o plantonista do dia da equipe de 

operação/manutenção para que se desloquem para o local da emergência;  

Telefones (21)99329-1945  
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6.4.2 Havendo confirmação da emergência pela equipe de operação/manutenção, o 

CCO liga para o coordenador de emergência informando a situação, informando se 

existe vítimas no local. 

6.4.3 O coordenador de emergência/substituto solicita apoio ao CCO para acionamento 

dos órgãos externos, devendo acionar 

6.4.4 O CCO realiza as comunicações conforme instrução do coordenador de 

emergência; 

6.4.3 Toda ocorrência deve ser registrada no livro de ocorrência, e formulário; 

FR.PROCIG.COR.02.01_Relatório de Atendimento. 

6.5 Confirmação da Emergência 

6.5.1   Após acionado pelo CCO a Técnico de operação/manutenção, deve deslocar-se 

para o local da emergência, avaliar a situação e informar ao CCO. 

 

6.6 Atuação e Controle da Emergência 

  

6.6.1 O Coordenador da emergência/substituto deverá se dirigir para o posto de 

comando dos bombeiros, mantendo a boa comunicação com os órgãos, e com equipe 

de operação/manutenção responsável pelo bloqueio das válvulas; 

 

6.6.2 O bloqueio das válvulas deverá ocorrer na montante e jusante para isolamento do 

trecho, no caso de a ocorrência ser decorrente de vazamento de gás na RDGN;  

6.6.3 A equipe de operação manutenção deverá manter contato permanente com o 

Coordenador de Emergência e CCO, repassando as informações relativas às ações 

desencadeadas para o controle da situação emergencial e minimização de suas 

consequências, solicitando recursos adicionais, caso necessário. 
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6.6.4 A GQSMS quando acionada, deve apoiar o Coordenador de emergência na 

implantação das ações mitigadoras, monitorando permanentemente as condições de 

segurança no cenário da emergência; 

6.6.5 O coordenador do comitê de crise quando acionado, deverá apoiar o coordenador 

de emergência conforme NORCIG.ACI.03-CÔMITE DE CRISE DE IMAGEM. 

6.7 Encerramento da emergência 

6.7.1 A emergência deverá ser considerada finalizada quando comunicada pelo Corpo 

de Bombeiros ao coordenador da emergência da CIGÁS, que, comunicará os demais 

envolvidos na emergência;   

6.7.2 A GEOPE deverá acionar o Plano de Contingência para providenciar recursos 

necessários para o reestabelecimento da RDGN, desmobilização dos equipamentos e 

materiais empregados nas ações de resposta; 

6.7.3 A GQSMS deverá prover meios para coleta, armazenamento temporário e 

disposição final dos resíduos gerados durante a emergência; 

6.7.4  Realizar a análise crítica das ações desenvolvidas com as partes interessadas, 

identificando os pontos positivos e oportunidades de melhorias. 

 

6.8 Recursos Materiais 

6.8.1 O plano deve conter recursos materiais efetivamente disponíveis nos locais de 

disposição conforme abaixo: 

 

Material Local de disposição 

Analisador de gás combustível e 

oxigênio (Explosímetro) 
GEOPE e GQSMS 

Chaves de aberturas de tampas de 

caixas de válvulas de bloqueio 
GEOPE 

Caixa de ferramentas GEOPE 

Cones GEOPE 
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Fita zebrada (rolo de 100 metros) GEOPE 

Lanternas à prova de explosão GEOPE 

7. REGISTROS 

7.1 Cronograma de simulado 

7.2 Plano de simulado 

7.3 Relatório de Análise Crítica de Simulado 

8. ANEXOS 

ANEXO A – Lista de contato dos integrantes do fluxograma de comunicação e ação de 

emergências 

ANEXO B-Fluxograma de Comunicação e Ação de Emergência Capital 

ANEXO C- Fluxograma de Comunicação e Ação Emergência  Interior 

ANEXO D– Ações de Resposta  
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ANEXO A – LISTA DE CONTATO DOS INTEGRANTES DO FLUXOGRAMA DE 

COMUNICAÇÃO E AÇÃO DE EMERGÊNCIAS CAPITAL 

NOME COMPETÊNCIA CONTATO 

CCO Controle de Operações 117 

Técnicos de Operação e 
manutenção 

Equipe de operação/manutenção 
plantonistas  

Lucas (92)98427-2780 
           (92) 99130-4078 

 
Etelvino (92)98411-7850 
             (92) 99139-2929 

 
Bruno (92)98411-9240 

             (92) 99123-3289 
 

Jadson (92)98420-7876 
             (92) 99531-7398 

 
Cristovão (92)98182-

0478 
             (92) 99133-2784 

 
Venâncio (92)98400-

6231 
 

Pedro (92)98416-0274 
 

Magno (92)98182-0473 
 

Souza (92)98407-4505 
0, 

Flávio Fernandes 
Coordenador de Emergência 

Gerente de Operações 
(92) 98138-1037 

Luiz Carlos 
Coordenador de Emergência 

(Substituto) 
(92) 98412-0141 

Keila Brito Gerente de QSMS (92) 98426-3945 

Bruno Tadeu Coordenador do Comitê de Crise (92) 98434-5904 

RELAÇÃO DE ENTIDADES PÚBLICAS 

ÓRGÃO CONTATO ENDEREÇO 

Corpo de Bombeiros 193 Av. Codajás, n.º 1503, Petrópolis 

Policia Militar do Amazonas 190 - 

SAMU 192 - 

Defesa Civil 199/ 3341-6199 - 
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IPAAM (92) 2123-6700 

Av. Mário Ypiranga, 3280 - Parque 

Dez de Novembro, Manaus - AM, 

69050-030  

MANAUSTRANS 0800 092 1199 
Av. Tefé, 850 - Japiim, Manaus - 

AM, 69078-000 

ARSAM (92) 3301-5100 
Av. Álvaro Maia, 2357 - 

Adrianópolis, Manaus - AM,  

Hospital Pronto Socorro Dr. João 

Lúcio Pereira Machado 

(92) 3647-1750 
(92) 3647-1751 
(92) 3647-1758 

Alameda Cosme Ferreira, 3937 – 

São José Operário. 

Pronto Socorro 28 de Agosto (92) 6356-2417 Rua Recife, 1581 – Adrianópolis. 

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz (92)3182-9750 
Av.Torquato tapajós s/n, Colônia 

Terra Nova  

Manaus Ambiental 0800 920-0195 
Av. Leonardo Malcher, 1237 - 

Centro, Manaus - AM, 69010-170 

Amazonas Energia 0800 701-3001 

Av. Sete de Setembro, 2414 - 

Cachoeirinha, Manaus - AM, 

69065-170 

DNIT 

Central Telefônica: 
(61) 3315-4000 

(92) 3878-5703 

Av. Recife, 2479 - Flores, Manaus 

- AM, 69058-775 

Policia rodoviária Federal 191 
 Av. Djalma Batista, 881 - Nossa 

Sra. das Graças, Manaus - AM 
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Fluxograma de Comunicação e Ação de Emergência – Emergências Capital (Anexo B)  

 

Figura 1 –CIGÁS 
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Fluxograma de Comunicação e Ação Emergência – Interior 

  

Figura 2–CIGÁS 
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ANEXO D – AÇÕES DE RESPOSTA 
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