ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS
DUTOVIAS
O preenchimento deste modelo deverá ser feito em meio digital. Informações complementares,
para as quais não foram previstos campos, poderão ser inseridas nos campos observações, ao
fim de cada item. Mapas, plantas, fotos, imagens, e outros documentos complementares
deverão ser apresentados em anexo.
1.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

1.1. Nome/ Razão Social
Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
1.2. Logradouro
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
1.3. Bairro
1.4. Município
1.5. CEP
Brás
São Paulo
03040-030
1.6. Telefone
1.7. FAX
1.8.e-mail
(11) 3325-6231
(11) 3325-6877
pnascimento@comgas.com.br
1.9. CNPJ (CGC/MF)
61.856.571/0006-21
1.10. Endereço para correspondência
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
1.11. Bairro
1.12. Município
1.13. CEP
Brás
São Paulo
03040-030
1.14. Contato
Eng. Patricia Mazzante do Nascimento Crevilaro
1.15. Telefone para contato
1.16. FAX
(11) 3325-6231/ (11) 7830-1365
(11) 3325-6877
1.17. E-mail
pnascimento@comgas.com.br; cleaes@comgas.com.br
1.18. Observações
O contato também pode ser feito com as Eng. Cristiane Haddad e Tatiana Alencar
2.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1. Denominação
Sistema de Distribuição de Gás Natural – SDGN Guaratinguetá: AGC Flat Glass
2.2. Objeto do licenciamento
Infraestrutura de prestação de serviço público para distribuição de gás natural nos municípios de
Lorena e Guaratinguetá.
2.3. Justificativa do empreendimento
O Estado de São Paulo é o maior consumidor de gás natural no país (responsável por 50% do
consumo nacional, excluindo o consumo termelétrico) devido às dimensões de seu parque industrial.
O aumento da rede de distribuição facilita a troca de outros combustíveis, como o óleo diesel pelo
gás natural no setor industrial. A Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade INVESTE SÃO PAULO - foi criada pelo Governo do Estado de São Paulo com o intuito de atrair
investimentos para o estado e aumentar a competitividade da economia paulista, promovendo à
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geração de empregos, renda e inovação tecnológica, com isso as indústrias previstas no programa
investe SP tem solicitado o gás natural como combustível para seus processos. Está previsto um
consumo inicial de 12.000 m3/dia para julho de 2013, seguido de mais dois aumentos de demanda:
125.000m3/dia a partir de abril 2014 e 450.000 m3/dia a partir de 2019.
A região do vale do Paraíba do Sul, onde está inserido o empreendimento em questão, se destaca por
possuir uma das maiores taxas de crescimento e urbanização do estado de São Paulo, portanto
possui uma necessidade energética crescente para o abastecimento das indústrias.
O Sistema de Distribuição de Gás Natural (SDGN) proposto tem como finalidade abastecer a indústria
AGC Flat Glass, assim como reforçar a rede já existente neste município partindo do Ponto de Entrega
a ser implantado pela Petrobras.
2.4. Vantagens do Empreendimento
- A utilização do gás natural, em substituição às demais alternativas de combustível, proporciona uma
redução significativa nas emissões atmosféricas, proporcionando uma melhoria na qualidade do ar da
região;
- Ganho de produtividade e custo totais do produto nos processos industriais;
- Melhoria na qualidade do produto, especialmente no segmento vidreiro e ceramista; e,
- Maior agilidade, segurança e redução da pressão sobre a infra-estrutura viária, pela adoção do
transporte dutoviário.
2.5. Municípios atravessados
Lorena e Guaratinguetá
2.6. Coordenadas geográficas no sistema geodésico, SAD-69
Ponto Inicial: Lat.: 7.477.920,19 m
Long.: 489.649,18 m
Ponto Final: Lat.: 7.480.133,59 m
Long.: 484.472,45 m
3.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.1. Produto transportado
Gás Natural
3.2. Extensão (m)
11.300

3.3. Trecho
Duto + Estação de Odorização

3.4. Largura da faixa de servidão (m)
O projeto não prevê a instituição de faixa de servidão, pois a rede de distribuição será implantada ao
longo dos leitos carroçáveis da Estrada Municipal e vias públicas dos municípios Lorena e
Guaratinguetá.
Quanto a Estação de Odorização do projeto SDGN Guaratinguetá: AGC Flat Glass, esta será instalada
em área contígua ao futuro City Gate da Petrobras, no município de Lorena, a qual será cedida pela
Petrobras para instalação da Estação de Odorização da Comgás, conforme documento em anexo.
3.5. Paralelismo com outros dutos
Não
3.6. Números de estações e válvulas
- 1 Estação de Odorização (EO),
- 2 estações redutoras de pressão (ERP)
- 4 válvulas de bloqueio.
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3.7. Na tabela a seguir são apresentadas outras características do empreendimento
As tubulações de condução de gás projetadas e operadas pela Comgás seguem rigorosamente a
norma brasileira NBR 12712 (Projetos de Sistema de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível)
e a internacional ASME B.31.8.
Tabela 1: Características do SDGN Guaratinguetá - AGC Flat Glass
Tipo de duto
Enterrado
Tipo de material utilizado
Aço Carbono
Profundidade mínima
1,00 m
Diâmetros nominais
12’’ e 10’’ (polegadas)
Pressão máxima de operação
35 bar (500 psig)

3.8. Caminhamento do gasoduto
Descrição
Estação de
Odorização
1.800m2
Ø = 12”, aço
35 bar
Lorena
Ø = 12”, aço
35 bar
Guaratinguetá
Ø = 10”, aço
17 bar
Guaratinguetá
Total

Caminhamento
A Estação será implantada na área adquirida pela Petrobras
contigua ao Ponto de Entrega, conforme planta DE-4301.40-6270942-PEN-002. A área reservada para a COMGAS possui 1.800m2 e
está nas coordenadas N=7477950, E= 489650.
A partir da Estação de Odorização projetada, a rede será
implantada no leito carroçável da Estrada Municipal Chiquito de
Aquino e Estrada Municipal da Jararaca até a divisa com o
município de Guaratinguetá.
Após a divisa com o município de Lorena, o duto continua pela
Estrada Municipal da Jararaca até a Av. Brasília, onde será instalada
a primeira Estação Redutora de Pressão – ERP.
Nesta primeira ERP, haverá redução de 35 bar para 17 bar, e o
traçado do gasoduto segue pelas seguintes vias: Av. Brasília,
Estrada Municipal João Soares, Avenida dos Ipês, Rua Orozimbo
Loureiro, Rua Vitória e Rua Niterói, interligando-se com o duto da
Fase 1 do projeto AGC (operando provisoriamente em 7 bar).
Aproximadamente 11.300 metros

OBS: Após a interligação da rede de 17 bar na Rua Niterói, deve ser instalada na Rua Olinda, a
segunda Estação Redutora de Pressão (ERP) do projeto SDGN Guaratinguetá - AGC Flat Glass.
3.9. Observação: Anexar carta do IBGE escala 1:50.000 com a localização do empreendimento.
Quando o traçado se situar em município abrangido por área de Proteção aos Mananciais (Leis
estaduais 898/75 e 1.172/76), a localização deverá ser feita em carta do Sistema Cartográfico
Metropolitano – escala 1: 10.000 – EMPLASA.
Apresentar planta do traçado em escala igual ou maior que 1:10.000 e sua descrição.
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3.10. CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SDGN
3.10.1. Canteiro de obras
Será alugado, pela empreiteira contratada para executar a obra, um imóvel com infraestrutura
existente (luz, água, esgoto, telefone), o qual servirá de local de armazenamento dos tubos, escritório
e ponto de apoio, sendo que, toda atividade deverá observar as normas interna da COMGAS. Na
frente de obras, está previsto a disponibilização de banheiros químicos, que serão contratados de
empresa especializada. Não haverá alojamento neste canteiro, uma vez que os trabalhadores ficarão
hospedados em hotéis e/ou pensões da região.
3.10.2. Área de empréstimo / bota-fora
Como o solo escavado será reaproveitado no reaterro da vala, não está previsto a utilização de áreas
de empréstimo ou bota-fora. Caso seja necessário será utilizado bota-fora legalizado.
3.10.3. Abertura de valas
Para esta obra será utilizado o método destrutivo, uma vez que a maior parte do traçado percorre em
vias sem pavimento, e para as travessias de corpos d’água será utilizado preferencialmente o método
não destrutivo de furo direcional, com exceção dos casos onde não seja possível tecnicamente. A
abertura de vala segue norma interna COMGAS NT 20 - Abertura e Escoramento de Valas e a
profundidade mínima de cobertura a partir da geratriz superior é de 92cm.
3.10.4. Topografia e marcações
O estudo da topografia é realizado previamente ao projeto executivo, sendo que, neste caso, não
haverá necessidade de abertura de picada visto que o traçado encontra-se em área já limpa (Estrada
constituída).
3.10.5. Acessos
O projeto será implantado ao longo dos leitos carroçáveis de vias públicas e estradas já existentes,
portanto, o acesso será realizado pelas próprias vias em obras.
3.10.6. Desfile de dutos
Os tubos serão perfilados ao longo das vias, soldados e dispostos na vala e/ou puxados pela máquina
de furo.
4.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

4.1. Uso e Ocupação do Solo
A região do Vale do Paraíba devido a sua localização entre as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro
consiste numa área de grande desenvolvimento tanto tecnológico quanto industrial. Esse processo
foi iniciado na década de 1950 com a instalação das primeiras indústrias nessa região, do Centro
Técnico de Aeronáutica (CTA) e a construção da Rodovia Dutra. Atualmente o Vale do Paraíba possui
grande diversidade de indústrias como metalúrgicas, mecânicas, químicas, alimentação e vestuário,
agrupadas muitas delas a margem da Rodovia Dutra. O setor agropecuário também é expressivo, com
a pecuária constituindo-se na atividade mais importante do meio rural encontrando se distribuída
por toda a bacia. As pastagens, campos e áreas de reflorestamento ocupam grande parte do Vale do
Paraíba quase 59% da área, e as áreas urbanizadas ocupam 2,90% da área.
Considerando-se como área de influência direta da obra a faixa de 12 metros ao longo do
caminhamento do gasoduto projetado (sendo 6 metros em cada margem do eixo do gasoduto),
buscou-se realizar a caracterização do uso e ocupação do solo nesta área.
O trecho do gasoduto localizado na Estrada Municipal Chiquito de Aquino, Estrada Municipal da
Jararaca, Avenida Brasília e Estrada Municipal João de Soares está inserido em uma área rural, com
predominância de pastagens, sendo encontrado um reduzido número de edificações ao longo deste
trecho. A partir da Avenida dos Ipês, o gasoduto atravessa uma área de maior urbanização e
característica predominantemente residencial, denominada Bairro Clube dos 500.
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4.2. Geologia e Pedologia
Com relação aos aspectos geológicos a região se situa na Bacia Sedimentar do Paraná, e quanto à
geomorfologia a área do Vale do Paraíba representa um grande compartimento inserido na Província
Geomorfológica do Planalto Atlântico, que abrange toda a extensão da área de influência do
empreendimento.
As sondagens identificaram ao longo do traçado a predominância de Argila siltosa pouco arenosa
variegada (marron avermelhada), argila silto-arenosa com pedregulhos e detritos vegetais, e silte
arenoso pouco argiloso. A consistência ou compacidade do solo foi classificada como muito mole a
média, e em alguns pontos foi detectada uma consistência fofa. A interferência geológica identificada
foi de sedimentos da Bacia do Paraná e de aterro, em uma camada de até 3 metros de profundidade.
A região do Vale do Paraíba apresenta compartimentos diferenciados, nos seus aspectos geológicos,
geomorfológicos e geotécnicos, devido às condições de suscetibilidade natural do meio físico aos
processos da dinâmica superficial que se relacionam com a história geológica desenvolvida nesta região em particular (Gramani et. al., 2004). O desgaste dos solos do Vale do Paraíba, devido à derrubada de mata primitiva, especialmente nas áreas de declividade acentuada, gerou um depauperamento do solo e início da exploração pecuária, cujo domínio da vegetação de pastagens acentuou os
processos erosivos. Na área de influência do empreendimento em questão, podemos observar processos erosivos em taludes, provavelmente ocasionados pela presença de solo de argilominerais,
onde nos momentos de seca induzem a contração, e no período de chuvas a penetração da água por
fendas de ressecamento torna-se muito erosiva (Moura, C. A., 2006).
4.3. Cobertura vegetal
Segundo o Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, a Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira ocupa uma área de 1.503.800 ha e apresenta apenas
329.177 ha de vegetação natural remanescente que correspondem a 21,9% de sua superfície. Esta
Bacia apresenta grande diversidade de formações vegetacionais, predominando a formação de
Vegetação Secundária, caracterizada como uma área de intensa fragmentação dos remanescentes,
como pode ser visualizada no mapa em anexo de Inventário Florestal da Vegetação Natural da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira.
Ao longo do traçado proposto são encontradas, predominantemente, áreas de pastagens, e escassos
remanescentes secundários fragmentados, localizados, em sua maioria, em áreas de preservação
permanente ao longo das margens de corpos d’água. O trecho final do traçado já se encontra em
área urbana. A caracterização do entorno do traçado está detalhada no Mapeamento do Traçado e
no Relatório Fotográfico em anexo.
Nas travessias com corpos d’água do empreendimento em questão, será utilizado preferencialmente
o método não destrutivo de furo direcional de forma a evitar interferência nas áreas de preservação
permanente, com exceção dos casos onde não seja possível tecnicamente.
4.4. Áreas Protegidas Atravessadas ou no Entorno
Este projeto não tem interferência com áreas protegidas, e as existentes não estão localizadas no seu
entorno imediato conforme mostra o mapa em anexo. No entanto, na Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul, destacam-se a existência de áreas protegidas, tais como Unidades de Conservação, os
municípios de Campos do Jordão (30,9% em APA), Natividade da Serra (10% em APA) e São Luís do
Paraitinga (possui 10,5% de seu território em APA).
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5.
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E
COMPENSATÓRIAS
5.1. PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO
5.1.1. Impacto gerado
A caracterização geológica e pedológica da área de influência (item 4.2.) demonstrou que a abertura
de valas ao longo do traçado poderá desencadear processos erosivos pluviais e/ou eólicos, além de
potencializar processos já existentes.
Porém, considerando as características construtivas (tamanho da vala) e as medidas mitigadoras
previstas, os eventos descritos acima serão minimizados.
5.1.2. Medidas Mitigadoras
A abertura de valas pela COMGÁS é regida pela norma técnica interna NT 020 – Abertura e
Escoramento de Vala e pela NBR 12712. A empreiteira deverá cuidar da estabilização da pista e da
vala de forma a assegurar a proteção permanente da tubulação enterrada. Da mesma forma deverá
tomar as medidas necessárias para garantir a estabilização das encostas, dos bota-foras e das áreas
de terraplenadas nas vizinhanças. As diretrizes mínimas são:
 O solo escavado é colocado ao lado da vala a uma distância segura, para posterior
reutilização, sendo que as valas são fechadas tão logo o duto é assentado, evitando assim a
longa exposição do solo.
 Reaterrar a vala imediatamente após o assentamento da tubulação;
 Aproveitar o máximo do material escavado, minimizando a disposição final;
 Remover o material excedente o mais rápido possível e para local indicado pela prefeitura e
ou aterros licenciados;
 Compactação do reaterro em camadas e de forma a obter a compactação plena do solo
utilizado;
 O reaterro da vala e o nivelamento das vias de acesso deverão recompor os contornos
naturais do solo e permitir uma drenagem natural da superfície;
 Executar o rápido revestimento vegetal da vala com gramíneas após o reaterro;
 Manter a pilha de solo para reaterro a montante da vala, em relação à drenagem, e fora da
APP;
 Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas;
 A empreiteira deve prever a drenagem superficial da pista em encostas com inclinações
superiores a 50 e constituídas de solos de baixa coesão, com a finalidade de evitar a
formação de processos erosivos na pista e vizinhanças;
 A empreiteira poderá usar calhas transversais, caixas de passagem e saída com dissipadores
de energia, muros defletores e/ou qualquer outro método que julgar adequado como
drenagem superficial da pista.
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5.1.3. Exigências
5.2. INCÔMODOS A POPULAÇÃO e POLUIÇÃO DOS CANTEIROS
5.2.1. Impacto gerado
O período de execução de obras pode acarretar pequenos incômodos à população vizinha aos locais
de instalação do sistema de distribuição de gás natural:
- Geração de poeira e material particulado, oriundos da movimentação de massas de solo, durante a
abertura de valas e poços de furação;
- Geração de ruídos durante a operação do maquinário necessário;
- Bloqueio total ou parcial das vias durante as atividades de abertura de vala e assentamento da
tubulação;
- Aumento no trânsito local, por conta da movimentação de maquinário, equipamentos, operários e
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veículos da frota operacional;
- Geração local de resíduos.
Entretanto, vale ressaltar, que a maior parte do futuro gasoduto será instalado nas Estradas
Municipais da Jararaca e Chiquito de Aquino, caracterizada como área rural, com predominância de
pastagens, sendo encontrado um reduzido número de edificações ao longo deste trecho.
No local da obra está prevista a geração de resíduos dos banheiros químicos e resíduos como copos
plásticos e papel que serão acondicionados e destinados conforme PG 26.
No canteiro que será alugado já com infra-estrutura está prevista a estocagem do material, e a
manutenção dos equipamentos será realizado em oficinas e locais apropriados.
Os resíduos gerados serão separados pela coleta seletiva e destinados adequadamente.
5.2.2. Medidas mitigadoras
 Como a implantação do gasoduto será feita na via existente, o impacto já é minimizado por
não haver interferências em propriedades de terceiros e minimizar os impactos de
relocação/desapropriação;
 As vias que eventualmente forem afetadas durante as obras serão recuperadas e devolvidas
nas mesmas ou em melhores condições;
 Colocação e manutenção da sinalização nos trechos afetados até a conclusão das obras;
 Programação de execução de obras em dias de menor fluxo de trânsito, em consonância com
o gerente da via de trânsito em questão;
 Utilização de canteiros com infra-estruturas existentes (água, esgoto, luz, telefonia, etc);
 Promover a reciclagem e a reutilização dos resíduos passíveis de tal destinação;
 Como medida de redução de ruídos, principalmente à noite, utilização de equipamento de
corte asfáltico, evitando o rompedor pneumático;
 Efetuar a regulagem dos motores dos veículos e equipamentos evitando assim os ruídos.
 Como medida para conter a poeira, será previsto a umidificação das vias em terra com
utilização de caminhão pipa;
Além das medidas acima o procedimento de Gestão de Resíduos da COMGAS prevê:
I.
II.
III.

Coletar e acondicionar os resíduos gerados na frente de obras e canteiro de serviço, inclusive
o entulho resultante do rompimento do pavimento;
Providenciar a limpeza do terreno após a desativação do canteiro de obras. Os restos de material deverão ser dispostos adequadamente, conforme suas características;
Orientar os trabalhadores para evitar que os mesmos joguem lixo na área de trabalho.

Com relação ao trânsito
 Serão intensificadas as sinalizações e as mesmas serão implantadas conforme as “Normas de
Sinalização e Execução de Obras em Vias Públicas”;
 A COMGÁS exigirá, no mínimo, Sinais de advertência, quanto à existência de obras; Sinais de
advertência relativos à natureza da situação/obra (estreitamento de pista, desvio, velocidade,
etc.); Cones e/ou balizadores e barreiras para canalizar o tráfego;
 As vias de acesso que eventualmente possam ser fechadas ao trânsito deverão ser protegidas
com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo durante a noite, ser
iluminadas. Deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados;
 O acesso aos moradores serão garatidos metálica: serão executadas em chapas de aço 1020
com espessura de 18,75 mm (3/4”) a 21,88 mm (7/8”).
 Em casos de operações que necessite interdição parcial das vias ou realização de desvio de
trajetos, será solicitado o auxílio das autoridades locais responsáveis (COMPANHIA DE TRAFEGO e CONCESSIONÁRIA), uma vez que estes receberão os projetos e irão trabalhar em conjunto com a COMGÁS durante a implantação da rede.
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Exemplo de obra sinalizada
Além disso, a COMGÁS mantém canais de comunicação que permitem esclarecimentos da população
afetada. Eles incluem:
Ouvidoria da empresa: telefone/fax: 08000 16 16 67
E-mail: ouvidoria@comgas.com.br
Central de Relacionamento: COMGÁS 24 horas - 08000 110 197"
5.2.3. Exigências
5.3. TRAVESSIAS DE CORPOS D’ÁGUA
5.3.1. Impacto gerado
As travessias são realizadas quando há a necessidade da tubulação de gás cruzar algum corpo d’água,
sendo que, em tais casos, é previsto a utilização do método não destrutivo (furo direcional).
O empreendimento será implantado na UGRHI 2 – Paraíba do Sul, sendo o Rio Paraíba do Sul o
principal recurso hídrico da unidade.
A seguir, estão listados os corpos d’água onde será necessária a execução de travessias:
Travessia

Recurso Hídrico

TR-01
TR-02
TR-03
TR-04
TR-05
TR-06
TR-07
TR-08
TR-09
TR-10
TR-11
TR-12

Afluente do Ribeirão Tabuão ou Lorena
Afluente do Ribeirão Tabuão ou Lorena
Afluente do Ribeirão Tabuão ou Lorena
Ribeirão de São Francisco
Ribeirão Tabuão ou Lorena
Afluente do Ribeirão Tabuão ou Lorena
Afluente do Ribeirão Tabuão ou Lorena
Afluente do Córrego Santa Rita
Afluente do Córrego Santa Rita
Afluente do Córrego Santa Rita
Afluente do Córrego Santa Rita
Córrego Santa Rita
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Coordenadas
Característica
(Datum Córrego Alegre)
Cartográfica
N
E
Intermitente 7.477,95 489,51
Perene
7.477,96 489,26
Intermitente 7.477,87 489,15
Perene
7.476,89 488,76
Perene
7.476,95 487,86
Perene
7.476,69 486,94
Perene
7.476,68 486,82
Perene
7.477,18 485,43
Perene
7.477,13 485,02
Perene
7.477,15 484,95
Perene
7.477,69 484,52
Perene
7.478,93 483,98

Localização
Lorena
Lorena
Lorena
Lorena
Lorena
Lorena
Lorena
Guaratinguetá
Guaratinguetá
Guaratinguetá
Guaratinguetá
Guaratinguetá
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As travessias de corpo d’água e a rede hidrográfica próxima da área de implantação do gasoduto
foram identificadas conforme Planta Cartográfica IBGE – Região Sudeste do Brasil - 1:50.000
(Guaratinguetá – Folha SF.23-Y-B-VI-4 / MI-2741-4) em anexo, exceto onde indicado no Mapeamento
do Traçado em anexo.
5.3.2. Medidas mitigadoras
 Para as travessias previstas no projeto será utilizado preferencialmente o método não
destrutivo, sendo que os poços para furação (valas para implantação do furo direcional) serão
instalados fora da APP, evitando assim a interferência na dinâmica natural do corpo d’água;
 Serão obtidas as devidas outorgas de travessias junto ao DAEE;
 Será reaproveitado o máximo do material escavado, minimizando a disposição final;
 Remoção do material excedente no menor tempo possível;
 O reaterro da vala e o nivelamento das vias de acesso deverão recompor os contornos
naturais do solo e permitir uma drenagem natural da superfície;
 Executar o rápido revestimento vegetal da vala com gramíneas após o reaterro;
 Manter a pilha de solo para reaterro a montante da vala, em relação à drenagem;
 Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas.

Exemplo de Furo Direcional – Método não destrutivo.
5.3.3. Exigências
5.4. INTERFERÊNCIAS COM INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
5.4.1. Impacto gerado
As interferências previstas para este projeto diz respeito aos cruzamentos com as infra-estruturas
existentes ao longo do traçado.
Interferência

Tipo

Concessionária

Estrada Municipal Chiquito de Aquino
Faixa de Dutos
Faixa de Dutos
LT Transmissão (1)
LT Transmissão (2)
Estrada Municipal da Jararaca

Ocupação Longitudinal
Travessia
Travessia
Travessia
Travessia
Ocupação Longitudinal

Município
Transpetro/PB
Transpetro/PB
CTEEP
BANDEIRANTES
Município

Coordenadas
N
E
7477000 489000
7478000 489000
7477000 488000
7477000 486000
7477000 486000
7477000 488000

Obs 1 e 2: Foram solicitadas as informações junto as concessionárias envolvidas, no entanto as mesmas não
responderam até o momento.

Para conhecimento, informamos que a mobilização da equipe, bem como a execução das obras só é
iniciada depois de emitida todas as devidas autorizações. Uma cópia de cada Autorização e/ou
Licença expedida deve sempre ficar mantida na frente de obras durante todo o seu desenvolvimento,
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para garantir o cumprimento de todas as exigências prescritas, tais como dia, período e horário de
execução, processo construtivo e sinalização necessária.
5.4.2. Medidas mitigadoras:
Considerando que se trata de obra linear e itinerante e os impactos são localizados, as medidas
mitigadoras mínimas que serão adotadas são:
 Manter o local sempre sinalizado, conforme norma COMGAS – PG 156 – Sinalização de Obras
e conforme orientação da concessionária responsável pela rodovia;
 Somente dispor os tubos na via próximo da data de sua instalação e quando necessário;
 Colocá-los em uma disposição que otimize o espaço utilizado da via;
 Para as travessias das infra-estruturas será utilizado o furo direcional como medida de minimizar a interferência;
 Obter as devidas autorizações junto às concessionárias envolvidas.
5.4.3. Exigências
5.5. INSTITUIÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO
5.5.1. Impacto gerado:
Todo o traçado do gasoduto está projetado dentro do leito carroçável das vias públicas, portanto não
ocorrerá a instituição de faixa de servidão.
5.5.2. Medidas mitigadoras:
Não ocorrerão impactos decorrentes da instituição de faixa de servidão (pela inexistência de tal
faixa), e, portanto, não são necessárias atitudes para mitigação.
5.5.3. Exigências
5.6. INTERFERÊNCIAS COM PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
5.6.1. Impacto gerado
Durante a abertura das valas e revolvimento do solo haverá interferência com o subsolo. O risco que
o empreendimento poderá causar no que se refere ao patrimônio arqueológico local é a interferência
na matriz de sustentação de eventuais sítios arqueológicos, até o momento não identificados.
Para este projeto SDGN Guaratinguetá: AGC Flat Gass, a avaliação técnica sobre o potencial arqueológico da área de intervenção e os impactos que a implantação do projeto pode causar ao patrimônio
arqueológico e histórico regional está sendo conduzido pela empresa SCIENTIA Consultoria, de acordo com o disposto na Portaria nº 230/2002 do IPHAN, e na Resolução nº 34/2003 da SMA.
5.6.2. Medidas mitigadoras
O impacto sobre o patrimônio arqueológico ainda não conhecido pode ser prevenido através de um
programa de prospecção arqueológica intensiva que serão executadas por ocasião da implantação do
empreendimento.
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6.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

6.1. DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
6.1.1. Operação das Redes de Distribuição
Toda rede de distribuição da COMGAS é georrefenciada e o Geogás Web é a ferramenta que auxilia
no monitoramento (conforme foto); a sala de controle é onde se monitora por telemetria os City Gates, ERPs e CRM de grande consumidores.

6.1.2. Inspeção
A COMGÁS possui equipes de patrulhamento que percorrem as redes instaladas visando detectar não
conformidades (falta de sinalização, construções indevidas, exposição da tubulação, etc.), sendo que,
as inspeções realizadas no sistema de distribuição normatizadas pela NT001 da COMGAS, dentre as
atividades previstas estão:
- Patrulhamento: consiste em percorrer a rede de gás (exceto ramais e instalações internas dos
clientes) com auxílio de veículo automotor e cadastros da rede de gás em toda área de concessão,
com o objetivo de registrar a condição dos principais equipamentos e identificar as situações de risco
para o sistema de distribuição de gás.
- Pesquisa de vazamento: consiste em percorrer a rede de gás com auxílio de veículo automotor ou a
pé, conforme necessidade, dotado de equipamento de detecção da presença de gás por ionização de
chama, denominado FIU (Flaming Ionization Unit), ou equipamento equivalente, com o objetivo de
localizar, identificar e classificar vazamentos existentes nas redes de gás e, neste caso, tomar as
providências iniciais necessárias à proteção da vida e da propriedade, comunicando imediatamente a
Sala de Rádio da Comgás para as demais providências necessárias.
- Patrulhamento especial: É um patrulhamento com freqüência menor do que a especificada nesta
norma técnica, para as irregularidades avaliadas e classificadas como altas por Integridade de ativos
até que a Comgás promova ações para a redução do risco para controlado ou baixo ou em casos de
obras específicas próximas a rede de distribuição de gás.
- Irregularidades: É qualquer trecho da rede de distribuição de gás que se encontra fora de padrões
estabelecidos em normas e procedimentos técnicos e que possam colocar o ativo em situação de
risco.
6.1.3. Roçagem e Poda
As atividades de roçada são executadas por empresa contratada e ocorrem a cada quatro meses no
período de chuva ou quando a equipe Comgás identificar necessário, durante as inspeções de rotina.
6.1.4. Manutenção (troca) de dutos
A COMGÁS possui em seu sistema de gestão, normas e procedimentos para a realização da
manutenção dos gasodutos da sua área de concessão. A empresa possui um cronograma definido
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para a realização das manutenções, existe uma estratégia de manutenção preventiva que segue os
procedimentos da PG 92 – Estratégia de Manutenção Preventiva e Inspeções em Ativos. A
manutenção dos ativos de operação é um requisito da ASME B 31.8, do órgão regulador ARSESP e das
práticas existentes na COMGÁS. Na região metropolitana de São Paulo a manutenção preventiva é
executada por empresas contratadas, enquanto no Interior e no Vale do Paraíba, as manutenções
preventivas são realizadas por equipe própria.
6.1.5. Atendimento a Emergências
A COMGÁS possui equipes treinadas que permanecem 24 horas de plantão, em todos os dias da
semana, para eventuais atendimentos de emergência. Estas equipes geralmente são acionadas por
transeuntes, pelo telefone 08000-110-197 ou por equipes do Corpo de Bombeiros, também treinadas
para lidar com eventuais vazamentos de gases.
Para o sistema em questão, a base operacional responsável pelo atendimento a emergências está
localizada no município de Lorena, na Rua Coronel José Vicente, nº 1.040 – Vila Hepacaré - Tel (12)
3152-3330.
Além disso, se necessário, o Corpo de Bombeiros, também possui equipes treinadas para lidar com
eventuais vazamentos de gás natural. Todos os procedimentos para controle de emergências seguem
o Plano de Ação de Emergência da COMGAS, segundo documento MG 003 - PAE - Plano de Ação de
Emergência, a última revisão deste documento foi submetido à SMA/CETESB e aprovado conforme
Despacho nº 005/11/EIPR de 13.06.2011.
6.1.6. Plano de Prevenção de Danos
O Plano de Prevenção de Danos tem como objetivo garantir a segurança das pessoas e reduzir o
numero de danos nas redes de distribuição de gás natural.
Principais Estratégias do Plano são:
•
•
•

•

Celebração de acordos de parceria com outras concessionárias
Mudanças de processos e procedimentos
Disponibilização de informações
• Fornecimento de cadastro de redes
• Acompanhamento de obras de terceiros
Disseminação da cultura do gás
• Treinamentos
• Campanhas de comunicação
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7.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTUDO

Nome

CPF

Patricia Mazzante do Nascimento Crevilaro

174.076.048-43

Qualificação profissional
Engenheira Civil - Mestre em Meio Ambiente e
Saneamento

Nº no Conselho de
Classe

Região
São Paulo

5060679253

Logradouro

Bairro

Rua Capitão Faustino de Lima, 134

Brás

Município

CEP

Fone (DDD – Nº)

São Paulo

03040-030

(11) 3325-6231

Assumo sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras
Local e data

Assinatura do responsável técnico

São Paulo, 16 de Março de 2012
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