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Apresentação
O Manual de Sinalização de Segurança da Rede de Distribuição de Gás 
Natural e Áreas de Instalação da Cigás é um guia resumido e informativo 
da Instrução de Trabalho “Identificação e Sinalização da RDGN” e dispõe 
de orientações de cor, dimensões, materiais, entre outras especificações. 
A relevância do material recai nos valores de preservação da vida e do 
meio ambiente bem como transparência, atendendo aos requisitos 
legais aplicáveis e expectativas das partes interessadas, especialmente 
colaboradores, contratados e terceirizados. 

Para a Cigás, a segurança é o atributo mais importante. Para alcançar 
o mais alto padrão, a Companhia recorre a um planejamento e atuação 
pautados por normas e diretrizes consistentes. Placas, tachões e faixas 
sinalizam a presença da rede nas ruas, em áreas urbanas e rurais. O alerta 
é necessário para evitar interferências na distribuição do gás natural.

Assim a Cigás se dedica diariamente para promover a segurança e bem-
estar, interligando o Amazonas ao desenvolvimento.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o time Cigás.
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1. SOBRE A CIGÁS
A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) é responsável 
exclusiva pela distribuição e comercialização do gás natural 
no estado do Amazonas, oferecendo soluções energéticas 
para aplicação do combustível nos segmentos: termelétrico, 
industrial, comercial, veicular e residencial, agregando valor 
a clientes, colaboradores e acionistas e contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável do Amazonas. 

A nossa rede, construída com método não destrutivo, é 
monitorada 24 horas por dia e sete dias por semana para 
um fornecimento contínuo e seguro, garantindo segurança 
e conforto. Este, por sua vez, é contemplado com um 
combustível econômico, versátil e ecologicamente mais 
adequado em seus mais variados processos

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

Para a Cigás, solução energética é o resultado de um trabalho 
em equipe voltado à singularidade de cada cliente, com 
foco em qualidade, para garantir segurança na distribuição 
(operação), confiabilidade, e fornecimento continuo do 
produto gás natural. Somos uma Companhia comprometida 
com o bem-estar da população do Amazonas, oferecendo 
soluções técnicas, práticas e econômicas para garantir o 
fornecimento da energia que move o estado.
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3. APLICAÇÃO

2. OBJETIVO 4. DEFINIÇÕES

Rede de Distribuição de Gás Natural Canalizada, Estações 
de Recebimento de Gás Natural, Estações Redutoras de 
Pressão, Conjunto de Medição e Regulagem de Pressão aos 
Conjuntos de Medição e nas demais áreas cercadas pela 
Cigás.

Estabelecer e descrever a sistemática de atuação para os 
serviços de sinalização da rede de distribuição de gás na-
tural e áreas de instalações da CIGÁS.

As próximas aquisições 
devem seguir as orientações 
de cor, dimensões, materiais, 
entre outras especificações 
deste manual.

Instalações Cigás – São todas as áreas operacionais de 
propriedade da CIGÁS, tais como: Estação de Medição e 
Regulagem de Pressão – EMRP; estação de recebimento e 
odorização de gás natural, retificadores, leitos de anodos, 
caixas de válvula, lançadores e recebedores de pig.

Sinalização: recursos usados para advertir e orientar as 
partes interessadas sobre a existência de uma Rede de 
Distribuição de Gás Natural canalizada subterrânea em vias 
urbana e rural.

Via rural – Estradas e Rodovias situadas fora do espaço 
urbano.

Via urbana – Ruas, avenidas, vielas ou caminhos e 
similares abertos à circulação pública, situados em área 
urbana, caracterizada principalmente por possuir imóveis 
edificados ao longo de sua extensão.
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5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROCEDIMENTO PARA 
A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

É o poste de seção quadrada (15 x 15 cm) comprimento 
180 cm, concreto fck 20,0 MPa, armado com barra de aço 
CA-50 diâmetro 6,3 mm e estribo em aço CA-60 diâmetro 
4,2 mm. Para sua fixação no piso, fazer uma escavação com 
80 cm de profundidade e abertura de no mínimo o triplo 
da dimensão de sua base, fixando-o totalmente com con-
creto fck 15 MPa.

5.1. Marco de Concreto
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Usado para delimitar a faixa de localização do duto, cruza-
mentos e as travessias, bem como alertar sobre a existên-
cia da rede de distribuição de gás natural subterrânea da 
CIGÁS. Serve também para indicação de caixas de válvulas 
e dos leitos de ânodos

O marco indicador deve ser totalmente pintado em todas 
as faces na cor branco. Cotas em mm salvo indicação con-
trária. Letras em baixo relevo 1 cm, na cor azul CMYK (C-93; 
M-71; Y-0; K-0). Poste seção quadrada (15x15cm), compri-
mento total 1,80m, comprimento aparente 1,00m, constru-
ído em concreto fck de 20 Mpa, armado com barra de aço 
CA-50 – Ø 6,3mm e estribos em CA-60 – Ø4,2mm e tinta 
em resina acrílica, conforme NBR 11.702.

5.2. Marco Indicador
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Específico de gasodutos (exceto bolsões) que 
tenham mais que 1 (um) quilômetro e que não 
sejam instalados em área urbana, ou seja, que 
estejam classificados nas classes 1 ou 2. 

O marco quilométrico deve ser totalmente pin-
tado em todas as faces na cor amarelo Munsell 5 
Y 8/12.Cotas em mm salvo indicação contrária. 
Letras em baixo relevo 1 cm, na cor azul CMYK 
(C-93; M-71; Y-0; K-0). Poste seção quadrada 
(15x15cm), comprimento total 1,80m, compri-
mento aparente 1,00m, construído em concreto 
fck de 20 Mpa, armado com barra de aço CA-
50 – Ø 6,3mm e estribos em CA-60 – Ø4,2mm e 
Tinta em resina acrílica, conforme NBR 11.702.

5.3. Marco Quilométrico
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Para os marcos indicadores de caixa de válvula e leito de ânodo será adotado a cor azul e a cor amarelo para as letras conforme:

Caixa de Válvula: O marco indicador de caixa de válvula 
deve ser totalmente pintado em todas as faces na cor azul 
CMYK (C-93; M-71; Y-0; K-0).Cotas em mm salvo indicação 
contrária. Letras em baixo relevo 1 cm, na cor amarelo. Pos-
te seção quadrada (15x15cm), comprimento total 1,80m, 
comprimento aparente 1,00m, construído em concreto fck 
de 20 Mpa, armado com barra de aço CA-50 – Ø 6,3mm e 
estribos em CA-60 – Ø4,2mm. Tinta em resina acrílica, con-
forme NBR 11.702.

Leito de Ânodo: O marco indicador de leito de ânodo 
deve ser totalmente pintado em todas as faces na cor azul 
CMYK (C-93;M-71;Y-0;K-0).Cotas em mm salvo indicação 
contrária.Letras em baixo relevo 1 cm, na cor amarelo.Pos-
te seção quadrada (15x15cm), comprimento total 1,80m, 
comprimento aparente 1,00m, construído em concreto fck 
de 20 Mpa, armado com barra de aço CA-50 – Ø 6,3mm 
e estribos em CA-60 – Ø4,2mm e tinta em resina acrílica, 
conforme NBR 11.702.

5.4. Marco da Caixa de Válvula e Leito de Ânodo
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Utilizado para indicar a diretriz do duto construído em cal-
çadas ou vias urbanas.

Tachão com concreto -  para locais sem pavimento ou na 
pista de rolamento de pavimento asfáltico

O tachão deve ser previamente fixado em bloco de con-
creto com 20 x 20 x 15 cm (LxCxA) armado com vergalhão 
de Ø4,2 mm e malha de 5 x 5 cm, só devendo ser instalado 
no local definitivo após a cura do concreto. Faça a pré-de-
marcação dos pontos onde serão aplicados o bloco com 
o tachão; Faça o recorte cuidadoso do material do piso, 
na dimensão de 22 x 22 cm, com talhadeira, disco ou si-
milar; Retire o material escavado na medida correta com 
profundidade mínima de 20 cm; Preencha o fundo da vala 
com uma camada compactada de 5 cm com solo cimento, 
isento de pedras e torrões; Assentar o bloco com o tachão 
usando argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, ou 
argamassa industrializada pronta; A aplicação da argamas-
sa deve atingir quantidade necessária e suficiente para que 
a peça fique alinhada ao nível do pavimento acabado e 
garantir o perfeito assentamento na vala, sem desníveis ou 
vazios e deve-se garantir um perfeito alinhamento com a 
superfície e respeitadas as medidas descritas nesta instru-
ção de modo a garantir aspecto visual satisfatório.

5.5. Tachão
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Tachão com resina -  para passeios, sarjeta e calçadas pa-
vimentadas

Faça a pré-demarcação dos pontos onde serão aplicadas 
os tachões; Proceda a perfuração do pavimento utilizando 
broca de 12 mm e certifique-se de que a profundidade do 
furo ficou, no mínimo, 10 mm a mais do que o compri-
mento do parafuso; Retire toda a poeira proveniente da 
perfuração; Antes de aplicar o adesivo testar se a peça en-
caixa-se perfeitamente, tocando sua base no pavimento.

Aplique o adesivo (cola resina) seguindo as orientações do 
fabricante e em quantidade suficiente para que a peça não 
fique em “balanço”, ou seja, o adesivo (cola resina) deve 
extravasar toda a superfície da base da peça; Comprima 
levemente a peça de modo a não expulsar todo o adesivo, 
pois entre a peça e o pavimento deve existir um “colchão” 
de cola, propiciando um bom nivelamento e libere a tráfe-
go obedecendo ao tempo de secagem especificado pelo 
fabricante do adesivo.
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EM ESTRADAS, RODOVIAS E ÁREAS INDUSTRIAIS

A regra geral é de que a distância entre placas adjacentes 
permita sua visualização direta, porém deve ser evitado o 
efeito de empilhamento visual de placas nos trechos pla-
nos, longos e lineares. O intervalo máximo recomendado é 
de 500 m entre duas placas. A placa deve estar visível para 
um observador a pé ou dentro de um veículo. A instalação 
deve evitar a proximidade com árvores e manter distância 
mínima de 3 metros de outras estruturas, tais como postes, 
entrada e saída de veículos e locais com outras sinalizações 
existentes (Ex. Placas de Trânsito, Publicidade, etc.). 

Aspectos Construtivos - Área rural - construída com ma-
terial de chapa de aço galvanizada ou pintada na cor pre-
ta 1/8” formato 700 x 900 mm - (Placa Dupla)*, soldada 
conforme detalhe A do ANEXO C.6, suportada por tubo de 
aço carbono pintado na cor preta com Ø 2”, Sch 20, com-
primento máximo de 4,0 m

5.6. PLACAS
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*(Placa Dupla): adesivada frente e verso



EM TRECHOS URBANOS

A placa deve estar visível para um observador a pé 
ou dentro de um veículo o intervalo máximo reco-
mendado é de 250 m entre duas placas. As placas 
devem ser instaladas a distâncias superiores a 3 m 
de esquinas, evitando-se interferências com veículos 
altos e/ou longos (caminhões /ônibus)

Aspectos Construtivos - construída com material de 
chapa de aço galvanizada ou pintada na preta 1/8” 
formato 390 x 500 mm - (Placa Dupla)*, soldada 
conforme detalhe A do ANEXO C.7, suportada por 
tubo de aço carbono pintado na cor preta com Ø 1 
½”, Sch 20, comprimento máximo de 4,0m.

*(Placa Dupla): adesivada frente e verso

5.6. PLACAS
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Área urbana 

Texto principal o tamanho da fonte é de 7 cm; Texto secun-
dário o tamanho da fonte é de 4,5 cm; O texto que se re-
fere a identificação o tamanho da fonte é de 3 cm. O texto 
para informação do número de emergência o tamanho da 
fonte é 5 cm; As entrelinhas devem ter no mínimo 2,5 cm, 
podendo ser maior de acordo com a disposição dos textos 
e os textos deverão estar sempre centralizados.

TAMANHOS DAS FONTES 
E ESPAÇAMENTOS 

Área Rural e Industrial

Texto principal o tamanho da fonte é de 12,5 cm; Texto 
secundário o tamanho da fonte é de 8 cm; O texto que se 
refere a identificação o tamanho da fonte é de 5,5 cm; O 
texto para informação do número de emergência o tama-
nho da fonte é 9 cm.
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5.6.1. Placa de sinalização de faixa de dutos

5.6.2. Placa de sinalização de cruzamento 



5.6.3. Placa de sinalização de travessia 

5.6.4 Placa de sinalização de recebedores e lançadores de pig 



5.6.5. Placa de sinalização 
de Caixa de Válvula 

5.6.6. Placa de Advertência 
de Perigos 

Opcionalmente, a fixação das Placas 
(itens “d” e item “f”) pode ser feita 
diretamente na cerca de proteção 
da área da CIGÁS.
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5.6.7. Placa de Identificação 
das Instalações da CIGÁS 
(EMRP e Odorização) 

5.6.8. Placa com logo da CIGÁS

Deve ser instalada em locais de fácil visualização, 
normalmente instaladas nas entradas. Dimensões: 
Altura = 700 mm; Largura = 900 mm e características 
construtivas – Placa fabricada em chapa de aço 
galvanizada ou pintada na cor preta1/8”. As placas 
devem ser fixadas na tela da cerca ou muro da 
estação, sempre que possível, com mensagens 
pintadas ou adesivadas.

Deve ser instalada na porta do abrigo da estação 
da CIGÁS. Dimensões: Altura = 215 mm; Largura 
= 450 mm e características construtivas – Placa 
fabricada em material PVC expandido – 5 mm. 
Com mensagens pintadas ou adesivadas.
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5.6.9. Placa de Identificação 
de Retificadores de Energia 
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5.7. Pintura de Tampa de Caixa de 
Válvula Rede – Área Urbana
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5.8. Sinalização de Painel 
Metálico CRM, CM e CR 

5.9. Tela de Segurança com 
Fita de Aviso e Placa de 
Concreto Armado

Painel CRM, CM e CR, deverão ter sua 
tampa adesivada, com a identificação 
do TAG do cliente, logo CIGÁS e 
telefone de emergência
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6. TIPOGRAFIA
O logo da Cigás é o principal contato da Companhia com o mercado e o público em geral. 

É estático e representa a chama do gás natural que gera energia para os mais variados processos, resultando 
o ícone da marca. 

Foi construído a partir de uma família tipográfica: Gisha Bold, e apresenta em sua composição formas 
geométricas que possui linhas longas que se curvam, formando angulações, naturalmente fazendo uma 
alusão ao movimento da chama de um fogão.

LOGOTIPO CIGÁS: Fonte GISHA REGULAR B - A tipografia utilizada nas placas deve ser conforme o Manual 
de Identidade Visual da Cigás.
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Gisha Bold
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem Ipsum is simply dummy t ext of t he 
printing and typesetting industry. Lorem Ipsum

 

has been the industry's standard dummy.



A versão preferencial do logotipo da Cigás parte 
de uma matriz com 4 formas diferentes, cada uma 
podendo ser usada nas mais diferentes aplicações.

Ela deve ser usada na maioria das 
comunicações da Cigás

A assinatura visual horizontal, onde a ilustração é 
posicionada ao lado do nome CIGÁS, é a versão 
preferencial de uso. 

Em casos onde a área para a aplicação da assinatura 
não comporta a tagline, deve-se utilizar apenas o 
símbolo e o logotipo da Companhia.

A tagline, neste caso o nome da instituição por 
extenso, deve ser utilizada somente em peças onde
o nome completo da Companhia de Gás do 
Amazonas não é previamente mencionado ou onde 
o público não seja familiarizado com a instituição.

VERSÃO PREFERENCIAL

VERSÃO SECUNDÁRIA (simples)

Use sempre os arquivos originais eletrônicos. A partir deles, 
é possível escolher, em CMYK ou RGB, a forma e a cor mais 
adequada para cada peça.

Versão Preferencial
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7. LOGOTIPO E PADRÃO DE COR  



CORES

Cada cor possui 6 variações tonais.

São extensões das cores para serem utilizadas em 
peças que demandam uma maior complexidade, 
como interface ou projetos editoriais.

Variações tonais
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A proporção do logotipo da Cigás é medido com 
base no tamanho do pingo do “i”, como mostrado 
ao lado, que estabelece as proporções da marca em 
suas duas versões.

PROPORÇÕES DO
LOGOTIPO
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A padronização das cores especificadas para marcos, tachões 
e placas, deve pbedecer a Tabela 1 abaixo:
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MUNSELL 5 R 4/14

MUNSELL 2.5 YR 6/14

MUNSELL 5 Y 8/12

MUNSELL 10 GY 6/6

MUNSELL 2.5 PB 4/10

MUNSELL N 8,0

MUNSELL N 1

MINSELL N 9,5

CMYK (C-93; M-28; Y-0; K-0)

CMYK (C-93; M-71; Y-0; K-0)

CMYK (C-93; M-75; Y-0; K-26)

CMYK (C-93; M-75; Y-0; K-44)

CMYK (C-93; M-71; Y-0; K-15)

CMYK (C-93; M-28; Y-0; K-21)

CMYK (C-93; M-71; Y-0; K-0)

CMYK (C-3; M-4; Y-91; K-0)

TABELA 1 - CORES

COR
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8. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Toda sinalização implantada deve ser cadastrada e ou informada. Deve ser emitido relatório de locação para o registro 
nos desenhos “AS BUILT”, conforme construído. A localização da sinalização deve ser através de coordenadas ou 
amarração por cotas a partir de referenciais conhecidos e cadastrados.

A responsabilidade pela inspeção e manutenção da sinalização da RDGN nas vias urbanas e rurais compete a Gerência 
de Operação da Cigás. Essa Gerência pode também ser acionada pela população pelo número telefônico 117 cujo 
regime de funcionamento é plantão 24h; o atendimento é realizado pelo Centro de Controle Operacional – CCO.

Sobre o atendimento aos requisitos de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde - QSMS, compete à Gerência 
de QSMS viabilizar cumprimento desses dispositivos e orientar pessoas e processos para a conformidade. Para 
atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas terceirizadas, seguir orientações do 
Plano de Atendimento a Emergências.
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9. REFERÊNCIAS

ABNT NBR-12712 – Projeto de Sistema de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível. 

ABNT NBR 15280-1 – Dutos Terrestres – Projetos 

ABNT NBR 15280-2 – Dutos Terrestres – Construção e Montagem; 

ABNT NBR 14462 – Sistemas de distribuição de gás combustível para redes enterradas.
 
ABNT-7276 – Sinalização de Advertência em Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica; 

NR 18 – Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. 

NR 26 – Sinalização e Segurança. 

Manual de Identidade Visual da CIGÁS.



Ligue 117 | Plantão 25h
Av. Torquato Tapajós, nº 6100 – bairro Flores 

Manaus – AM

www.cigas-am.com.br


