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1. IDENTIFICAÇÂO DO EMPREENDEDOR
Nome/ Razão Social:

Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS
Logradouro:

Rua das Olimpiadas, 205 - 10º andar
Bairro:

Município:

CEP:

Vila Olimpia

São Paulo

04551-000

Telefone:

FAX:

e-mail:

(11) 4504-5345

(11) 4504-5227

pnascimento@comgas.com.br

Bairro:

Município:

CEP:

Vila Olimpia

São Paulo

04551-000

CNPJ (CGC/MF):

61.856.571/0001-17
End.para correspondência:

Rua das Olimpiadas, 205 - 10º andar
Contato – Nome:

Eng. Patricia Mazzante do Nascimento Crevilaro
Telefone para contato:

FAX:

(11) 4504-5345/ 7830-1365

(11) 4504-5227

E-mail:

pnascimento@comgas.com.br
Observações:

2.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome:

SDGN Estrada do Taboão - Mogi
Objeto do licenciamento:

Sistema de distribuição de Gas Natural
Justificativa do empreendimento:

Trata-se de infra-estrutura para prestação de serviço de utilidade pública de distribuição de gás natural para
clientes Industriais no Município de Mogi das Cruzes, que são GM, DIATOM MINERAÇÃO, TEHALEFER,
MILANI, ALL TECH, RESOL e SANTA FÉ.
Municípios atravessados:

Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes
Coordenadas geográficas no sistema geodésico, SAD-69.
Ponto inicial: Itaquaquecetuba
Lat.: 365000
Long.: 7407000
Observações:

Ponto final: Mogi das Cruzes
Lat.: 375000
Long.: 7409000

3. CARACTERIZAÇAO DO EMPREENDIMENTO
Produto transportado: Gás Natural
Óleo (
)
Gás (x)
Combustível (
)
Outros (
)
Extensão (m):

Trecho:

Aproximadamente 17 km
Largura da faixa de servidão (m):

Não há faixa de servidão prevista uma vez que será implantado totalmente nas vias públicas e estradas
municipais.
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Paralelismo com outros dutos: Não
Extensão (m): Compartilhamento (m): Números de estações e válvulas:

Não haverá Estação de Redução de Pressão - ERP. Serão implantadas 3 Válvulas de Bloqueio e 3 VGB.
Tipo de duto:
aéreo
(
enterrado (x)

Tipo de material utilizado:
aço carbono (x)
polietileno (
)

)

Altura /Profundidade (m):
Diâmetro:
(
) mm
(8, 6 e 4) polegadas

Pressão:
( 7 ) bar
(
) psig

Localização do Empreendimento: 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.
Observações: Conforme norma COMGAS para Tubo de aço em logradouro público a profundidade mínima da

geratriz superior do tubo = 1,00 metro
4. CARACTERIZAÇAO DA IMPLANTAÇAO DA OBRA
Canteiros de Obras
Localização :
Rural (
)
Urbana (x)
Equipamentos do canteiro:

Será alugado um local com infra-estrutura existente (luz, agua, esgoto, telefone)
Alojamento no canteiro:
Sim (
)
Nº de operários:

Não ( X)

Aproximadamente 70 operarios
Infra-estruturas sanitárias do canteiro:
existente (x )
a instalar (
Quais:

)

(luz, agua, esgoto, telefone)
Informações complementares:

O Canteiro deste tipo de obra serve como depósito para os tubos e de escritório.
Área de Empréstimo:
Sim (
)

Não (x)

Localização:
Volume de empréstimo (m 3):

Área do terreno (m 2):

Entorno:
Apresentar fotos
Bota – Fora:
Sim (
)

Não (x - O solo removido é acondicionado em BAG e posteriormente utilizado
no reaterro das valas - Fotos em Anexo.)
Localização:
Volume de material (m3):

Área do terreno (m 2):

Entorno:
Apresentar fotos
Duração da Obra:

478 dias
Número de trabalhadores:
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70
Método Construtivo Utilizado:

Prioritariamente Furo Direcional, salvo quando não for possivel tecnicamente executar o furo.
Todo percurso:
vala aberta (

)

furo direcional (x)

Travessias cursos d’água e ruas:
vala aberta (
)
furo direcional (x)
Observações:

As travessias de corpo d'água são projetadas de maneira a não intervir na mesma, ou seja o cachimbo fica fora
da APP.
5. DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES DA IMPLANTAÇAO DA OBRA
Topografia e Marcações (abertura de picada):

Não será necessario uma vez que será implantado em via pública e estrada municipal existentes.
Constituição da Faixa de Servidão (Faixa existente/nova: nº de propriedades atravessadas):

Não se aplica para este projeto.
Acessos (Novos, Existentes, Regularização dos existentes):

Serão utilizados como acesso as próprias vias públicas.
Travessias (cursos d'água, pontes, avenidas, rodovias):

Haverá a travessia da Rodovia Pedro Eroles, Travessia de 7 corpos d'água ao longo do traçado conforme a
outorga DAEE em anexo.
Praças de Trabalho (número, área e cobertura do solo):

Não se aplica
Montagem (tipos):

Os tubos são perfilados ao longo das vias, soldados e puxados pela maquina de furo conforme fotos anexa
Praças de montagem (número, área e cobertura do solo):

Não será necessario criar praças de montagem
Desfile dos dutos (Acessos):

Nas próprias vias públicas
Recuperação das Áreas Degradadas (procedimento para recuperação):

A recuperação segue a Norma interna de reaterro de valas, sempre priorizando que fiquem igual ou melhor do
que estavam. No caso da existencia de gramineas estas serão plantadas novamente para dar o acabamento
final.
Recuperação das vias públicas:

Assim como o item anterior a recuperação segue norma interna e também o previsto nas autorizações
municipais emitidas por ocasião das obras.
Outras:
Observações:
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Inspeção (Tipo e freqüência):
Roçagem e Poda (freqüência):
Manutenção (troca) de dutos (Procedimento e freqüência):
Outras:

As informações acima encontram-se no item 4 do anexo
Observações:
7.

CARACTERIZAÇÃO DA AREA DE INFLUÊNCIA

Uso e Ocupação do Solo:
 Apresentar Foto aérea escala 1: 10.000 abrangendo faixa de 500 m de cada lado do eixo, de forma a caracterizar
o uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento, identificando o limite da faixa de servidão, locais
propostos para as estações intermediárias, válvulas, aglomerações urbanas, propriedades rurais, manchas de
vegetação, unidades de conservação, atividades agrícolas, minerarias e industriais, infra-estruturas (estradas,
ferrovias, linhas de transmissão, dutos, etc.), cursos e corpos d’água, sítios arqueológicos, patrimônio histórico,
cultural e natural, etc, propriedades e atividades econômicas afetadas (comércio, mineração, lazer e etc.).
Cobertura vegetal na área afetada pelo empreendimento
(faixa de servidão, acessos, áreas de apoio):
Vegetação Nativa (ha):
Vegetação Exótica (ha):

Culturas (cana-de-açúcar, eucalipto,
temporárias) (ha):

Área de Vegetação Nativa a ser Suprimida:
Cód.: S951V01
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Estagio de Sucessão

Fora de APP

Inicial
Medio
Avançado
Responsável pelo Laudo Florestal (nome):

Dentro de APP

Nº da ART

Corpos d’água atravessados (Identificação dos corpos d’água atravessados):

Para as travessias prevista será utilizado o furo direcional, com isso não haverá intervenção em APP e a
outorga do DAEE segue em anexo.
Áreas Protegidas Atravessadas ou no Entorno (conforme lista apresentada no Anexo I):

Conforme autorização da PM de Mogi o empreendimento esta fora de áreas protegidas.
Travessias Especiais (rios de classe I ou que drenam para Áreas Protegidas):

não se aplica
Infra-estruturas Atravessadas (rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, gasodutos, etc.):

Haverá uma travessia da Rod Pedro Eroles, Travessia com a LT da CTEEP
Susceptibilidade à Erosão ( Identificar níveis de fragilidade potencial das áreas afetadas pelo empreendimento):

Durante vistoria de campo não foi identificado ao longo do traçado áreas susceptiveis a erosão
Patrimônio Histórico, Arqueológico e Artístico.
Verifica-se indícios de vestígios arqueológicos na área afetada?
Sim (

)

Não (

)

Verificando-se indícios de vestígio, deverá ser apresentado junto com a documentação o protocolo de entrega no IPHAN,
do relatório de caracterização e avaliação da situação atual, do patrimônio arqueológico na área afetada
Observações: A empresa GRUPO TERRA fará o diagnóstico arqueológico o qual será protocolado em anexo.
8. IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Supressão Vegetal
Áreas afetadas, por tipologia vegetal (m 2):

Não haverá supressão de vegetação
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
Erosão e Assoreamento
Áreas expostas (m2):

As valas abertas para execução do furo direcional possuem
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
Desapropriações
Nº de propriedades afetadas:

Não se aplica para este empreendimento
Tipos de benfeitorias e residências:
Estágio de Negociação:
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
Relocações e/ou Invasões na faixa de servidão
Nº de propriedades afetadas:

Não se aplica para este empreendimento
Tipos de benfeitorias, relocações e/ou desocupações:
Estágio de Negociação:
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
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Poluição dos Canteiros
Efluentes líquidos:
Resíduos sólidos:
Resíduos Perigosos:
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:

O canteiro será instalado em local alugado já com infra estrutura existente de água, luz, esgoto e telefone,
desta maneira os residuos gerados serão destinados a rede coletora do municipio e os residuos solidos
seguirão o previsto na norma de gestão de residuos.
Formas de Armazenamento e Disposição Final:

Os residuos são armazenados em recipientes de coleta seletiva e posteriormente encaminhados para
destinação em aterros especializados.
Interferências com Infra-estruturas:
Nº de interferências:
Estágio de Negociação:
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
Interferência em Áreas Protegidas
Unidades afetadas:
Estagio de Negociação com o Administrador da Unidade:
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
Interferência com Patrimônio Histórico e Arqueológico
Apresentar Laudo de Arqueólogo:

Em anexo
Manifestação do IPHAN:
Magnitude:

Baixa uma vez que estaremos implantando os dutos em área antropizada e já pavimentada
Medidas Mitigadoras:

Serão adotadas as medidas sugeridas no Laudo Arqueológico
Restrições de Uso do Solo
Atividades Restringidas:

Não se aplica
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
Impactos da Manutenção
Atividades a serem executadas:

As manutenções seguem programas apresentados no anexo
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:
Riscos de Operação
Identificação dos Riscos:

Os riscos de operação são estudados no EAR conforme critérios da CETESB podem ser considerados
gerenciaveis.
Magnitude:
Medidas Mitigadoras:

Adoção de sinalização intensiva ao longo do traçado. Apresentação do Plano de Prevenção de Danos - PPD
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aos orgãos municipais e concessionárias do local para trabalharmos em conjunto no fornecimento de cadastro
de rede para assim evitarmos ação de terceiros.
Observações:

9.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTUDO

Nome

CPF

Patricia Mazzante do Nascimento Crevilaro
Qualificação profissional

Engenheira Civil Mestre em Meio Ambiente e Saneamento

17407604843
Nº no Conselho de
Classe

Região

São Paulo

5060679253
Logradouro

Bairro

Rua Olimpiadas, 205 - 10 andar

Vila Olimpia

Município

CEP

Fone(DDD – Nº)

São Paulo

04551-000

(11) 4504-5345

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

Assinatura do responsável técnico

10. DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O LICENCIAMENTO
Para Licença Ambiental Prévia - LP


3 vias do Estudo Ambiental Simplificado – EAS em papel e uma em meio digital



ART – Anotação de Responsabilidade Técnica



Documento da PM declarando sua posição quanto a questão ambiental do empreendimento, e sua impossibilidade
técnica para efetivar o licenciamento ambiental.



Certidão da Prefeitura Municipal comprovando a adequação do empreendimento às normas municipais de uso e
ocupação do solo, com data atual.



Comprovação de titularidade de domínio ou posse regular, ou concessão de direito a favor do interessado e
outorgada pelo proprietário ou possuidor, quando o empreendimento, a ser licenciado, for de interesse exclusivo
ou predominante de particulares. Nos casos em que o empreendimento for de interesse público, deverá ser
apresentado o respectivo Decreto de Utilidade Pública



Empreendimentos que interferem com recursos hídricos deverão apresentar
Outorga de Implantação de Empreendimento emitida pelo DAEE.

no ato da solicitação da LP, a

Para Licença Ambiental de Instalação – LI


Certidão da Prefeitura Municipal comprovando a adequação do empreendimento às normas municipais de uso e
ocupação do solo, com data atual.



Autorização do Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais - DEPRN para supressão da
vegetação e intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP



Autorização das Concessionárias e Órgãos responsáveis pela administração para travessias das infra-estruturas.



Para os casos que atravessam Áreas Protegidas, apresentar manifestação do órgão gestor dessas áreas.



Manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural – IPHAN.



Apresentar autorização para a utilização de áreas de bota-fora.
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ANEXO
LISTA DE ÁREAS PROTEGIDAS

1.

Unidades de Proteção Integral:

Estação Ecológica;

Reserva Biológica;

Parque Nacional;

Monumento Natural;

Refúgio de Vida Silvestre.

2.

Unidades de Uso Sustentável:

Área de Proteção Ambiental – APA;

Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE;

Floresta Nacional;

Reserva Extrativista;

Reserva de Fauna;

Reserva de Desenvolvimento Sustentável;

Reserva Particular do Patrimônio Natural.

3.

Outros Espaços Territoriais Especialmente Protegidos:

Áreas Naturais Tombadas;

Áreas sob Proteção Especial;

Parques Ecológicos Estaduais;

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica;

Reservas Estaduais;

Sítio do Patrimônio Mundial Natural;

Terras Indígenas.
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1. DESCRITIVO DO TRAÇADO
Trata-se de uma extensão de rede que deriva da rede existente no município de
Itaquaquecetuba para abastecer as indústrias localizadas em Mogi da Cruzes.
A rede de distribuição de gás natural será implantada totalmente nas vias públicas, sem a
necessidade de servidão, abaixo segue o descritivo do traçado.
Descrição

Ø = 8”, aço
7 bar

Ø = 4”, aço
7 bar
Ø = 6” e 4”, aço
7 bar
Total

Caminhamento
O traçado terá início na rede existente na Estrada Santa Isabel,
município de Itaquaquecetuba, cruzará esta Estrada e seguirá pela
Estrada Pinheirinho Novo, segue por esta via até a Av. Turmalina,
depois pela Rua Águas Formosas, Rua Adamantina e depois pela
Estrada José Sgobin.
Após entra na Estrada do Ribeiro e Estrada São Bento por onde
segue até encontrar a Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura.
Seguirá um trecho pela rodovia até o trevo de acesso a Estrada do
Taboão.
A partir do Trevo haverá uma bifurcação que seguira pela Av.
General Motors para abastecer a indústria GM.
Seguirá pela Estrada do Taboão do Parateí até a Estrada
Matsumoto. Neste trecho abastecerá as empresas GM, DIATOM
MINERAÇÃO, TEHALEFER, MILANI, ALL TECH, RESOL e SANTA FÉ.
Aproximadamente 17 km
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2. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
Este documento consiste do Plano de Gestão Ambiental para o SDGN Taboão - Mogi
2.1 Introdução
A COMGAS assume integralmente sua responsabilidade de agir de modo a refletir a preocupação
necessária quanto ao meio ambiente, a saúde e a segurança de seus empregados, contratados e
do público alcançado por suas operações, além da qualidade e excelência de seus processos.
A COMGAS apresenta um sistema de gerenciamento de saúde, segurança, meio ambiente e
qualidade sólida e eficiente, que adota as melhores práticas do mercado.
Além dos aspectos econômicos e financeiros, o impacto social e ambiental será sempre
considerado no direcionamento de nossos investimentos. Desempenho em saúde, segurança,
meio ambiente e qualidade é um valor essencial para nosso negócio e todos os nossos
empregados são responsáveis pelo seu cumprimento.
A COMGAS tem como missão:
 Transformar-se de forma a patrocinar um crescimento sustentado atendendo as
expectativas dos acionistas quanto a resultados, adotando as melhores práticas de gestão
e cumprindo as obrigações regulatórias e legais;
 Disponibilizar o gás natural com confiabilidade e segurança, em condições competitivas,
oferecendo soluções que satisfaçam as necessidades dos clientes;
 Trabalhar com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente em, um clima
organizacional positivo, garantindo práticas seguras baseadas em valores e princípios
éticos.
Este plano de gestão ambiental (PGA) estabelece as diretrizes para o planejamento e
implementação das ações voltadas à preservação do meio ambiente, assegurando o controle e a
mitigação dos impactos ambientais identificados para a implantação do SDGN Estrada do Taboão –
Mogi conforme prevê o Sistema de Gestão Integrado.
Este documento é aplicável de modo único, para todas as ordens de serviços geradas nesta obra.
2.2. Política de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
A COMGAS, em consonância com a sua missão de crescimento sustentável, reconhecem que a
proteção da saúde e segurança de seus empregados, dos seus clientes e de outras pessoas
envolvidas ou afetadas por suas operações, a proteção do meio ambiente, a garantia da
integridade dos ativos, bem como a qualidade e excelência de seus processos, são partes
integrantes do desempenho empresarial e responsabilidade fundamental dos executivos da
empresa.
A COMGAS especificamente deve:
 Publicar periodicamente seus objetivos quando a saúde, segurança, meio ambiente,
integridade dos ativos e qualidade, e divulgar internamente seu desempenho nestas áreas;
 Identificar as ameaças e os riscos à saúde, segurança, meio ambiente, integridade de ativos
e qualidade resultantes de suas operações e avaliar e gerenciar seus respectivos impactos
Parceria COMGÁS – SOS Mata Atlântica

4













e riscos;
Desenvolver e manter planos eficientes para atendimento às contingências;
Comprometer-se com o atendimento a legislação e normas ambientais aplicáveis;
Promover diálogo com os empregados e seus representantes quando apropriado;
Proporcionar orientação, treinamento e supervisão aos empregados;
Cooperar de forma irrestrita com os órgãos regulatórios e trabalhar conjuntamente com
setores da indústria, organizações externas, seus empregados, clientes, acionistas e das
comunidades locais onde desenvolver suas atividades para melhorar e desenvolver o
atendimento as práticas gerenciais de saúde, segurança, meio ambiente, integridade dos
ativos e qualidade;
Requerer que seus contratados e parceiros demonstrem o mesmo nível de
comprometimento com a melhoria continua dos padrões de desempenho relacionados a
saúde, meio ambiente, integridade dos ativos e qualidade e assegurar que as lições sejam
transmitidas entre a COMGAS e os contratados;
Prover os recursos necessários à implementação desta política através de sistemas de
gestão apropriados;
Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações
futuras contribuindo para o desenvolvimento sustentável;
Assegurar o cumprimento desta política por meios de conscientização, análises críticas pela
diretoria e auditoria do Sistema de Gestão Integrado;

2.3. Sistema de Gestão Integrado (SGI)
O Sistema de Gestão Integrado da COMGAS foi projetado com base no processo dinâmico cíclico
de planejar, implantar, verificar e analisar criticamente e compreende os níveis de documentação
que constituem num manual de Instruções ambientais com procedimento de gestão, instruções
de trabalho que suportam as atividades do dia-a-dia.
A figura a seguir mostra o ciclo de melhoria contínua do SGI:

Planejamento

Act


Análise crítica administração
Análise Crítica pela Direção (análise dos dados
de entrada e dos dados de saída do Sistema de
Gestão Integrado).

Plan


Política SSMQ - Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Qualidade.



Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e
Riscos de Segurança e Saúde Ocupacional.



Requisitos Legais e outros requisitos.



Objetivos, Metas e Programas (PGI).



Plano de SSM.

Política do
SSMQ
Monitoramento e corretiva

Check

Implementação e operação



Auditoria de Sistema de Gestão Integrado.



Estrutura e responsabilidade.



Registros e Gestão de Registros.



Competência, treinamento e conscientização.



Acidentes, Incidentes, Não-Conformidades e
Ações Corretiva e Preventiva.



Comunicação.



Documentação do Sistema de Gestão Integrado.



Avaliação do atendimento a requisitos legais.



Controle de documentos.



Medição e Monitoramento.



Controle operacional.



Sistema de Controle de Materiais e Serviços.



Gerenciamento de mudanças.



Prontidão e reação a
Emergências.
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Para o SDGN Estrada Taboão – Mogi destacamos os seguintes Programas Ambientais:
2.3.1 Gerenciamento de Resíduos
O sistema de gerenciamento de resíduos implementado na COMGAS tem como base o princípio
dos 3R’s:
Reduzir: é evitar o desperdício gerando o mínimo possível de resíduos;
outra;

Reutilizar: é reaproveitar os produtos antes de descartá-los, na função original ou em
Reciclar: é transformar um material já descartado em outro produto.

O Procedimento de Gestão de Resíduos (PG-026, em anexo) estabelece a sistemática relativa às
ações ligadas a gestão dos resíduos gerados nas instalações operacionais tanto quanto nas
instalações administrativas, no que concerne aos procedimentos de recolhimento, identificação,
armazenagem, transporte e destinação.
Para a coleta de resíduos sólidos, serão disponibilizados, em cada frente de trabalho e no canteiro
de obras, recipientes para a coleta dos resíduos gerados, incluindo estações de coleta seletiva. O
sistema de gerenciamento assegura que os resíduos gerados serão destinados em conformidade
com a legislação aplicável não permitindo qualquer queima, infiltração ou aterro dos mesmos em
locais não licenciados para tal finalidade.
A coleta de efluentes líquidos, originados nos banheiros químicos disponibilizados em cada frente
de trabalho, será realizada por empresa devidamente autorizada e especializada no manuseio e
destinação dos mesmos.
Toda a destinação de resíduos possui registros que identificam o ponto de geração, a classe do
resíduo (segundo NBR 10004), o armazenamento e a destinação, incluindo toda a documentação
das operações de transporte.
Ressaltamos que com relação à questão da destinação adequada dos resíduos de pavimentação,
serão encaminhados a aterro/bota-fora licenciados em concordância com seu Procedimento de
Gestão de Resíduos – PG 26 (anexo). Caso algum dos municípios possuam áreas licenciadas para
receber estes resíduos a COMGAS poderá vir a utilizar estas áreas.
2.3.2 Comunicação com a Comunidade
O Programa de Comunicação das obras será composto por duas etapas à primeira ocorrerá junto
com a mobilização da empreiteira onde será distribuído um folheto informativo de inicio de obras.
E a segunda etapa ocorrerá ao término da obra quando será distribuído mais um folheto
comunicando o encerramento da obra no bairro. Todos os folhetos contêm telefones de contato
que a população pode utilizar para tirar dúvidas.
Parceria COMGÁS – SOS Mata Atlântica
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Segue em anexo os modelos de folhetos utilizados para a comunicação.
2.3.3 Impacto a população
Toda obra da Comgás, incluindo as de manutenção, são realizadas visando a segurança tanto de
seus funcionários, bem como o da população local que transita. Durante a implantação do
gasoduto a intervenção no trânsito intermunicipal, devido a máquinas e/ou outros veículos
utilizados podem vir a causar transtorno à população local, e para isso a empreiteira contratada
deverá seguir o previsto no procedimento de gestão da Comgás “PG 156 – Sinalização de Obras”
(anexo). Além de todas as medidas, a Comgás trabalha em sintonia com o órgão municipal para
minimizar e atender as necessidades do munícipe.
Para os possíveis impactos no trânsito, são propostas as seguintes medidas mitigadoras:
I.

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.

II.

No local em obras, a sinalização empregada deve caracterizar a obra e separá-la
seguramente do movimento de veículos e pedestres. Utiliza-se basicamente: Barreiras,
para o caso de fechamento total ou parcial de vias; Sinalização específica para pedestres.

III.

As placas serão retiradas após o término de cada fase da obra.

IV.

Caso haja danos, deverão ser recompostos os dispositivos de segurança e sinalização
existentes (horizontal, vertical e semafórica) conforme seu aspecto original.

V.

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, serem iluminadas. Deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente
equipados.

VI.

A empreiteira tem compromissos contratuais com a COMGÁS. As reclamações que forem
recebidas pelo Call Center e Ouvidoria da COMGÁS, geradas por serviços executados de
maneira não-conforme as Normas Técnicas da Comgás ou inacabados, se não forem
solucionados no prazo estabelecido no contrato acarretam em multa para a contratada.
Exemplos dessas ocorrências são: fixação de chapa de aço, barulho de chapa de aço,
buraco aberto sem isolamento, obstrução de trânsito de veículos e / ou pedestres, danos
materiais e/ou físicos sofridos, falta de sinalização de obra, sujeira durante a execução da
obra e qualidade da recomposição do pavimento.

A COMGÁS prioriza a utilização do método não destrutivo (Furo Direcional) apesar de ser um
método mais caro, ele reduz o impacto local, uma vez que diminui o número de valas ao longo do
traçado.
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Exemplo de Furo Direcional

Croqui do Furo Direcional em travessias de corpos d’água
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2.3.3.1 Poluição do solo, devido à geração de resíduos sólidos diversos provenientes de entulhos da
intervenção no calçamento ou de outras fontes diversas causando impacto a população
Mesmo com o procedimento de Gestão de Resíduos a COMGAS adotará as medidas abaixo
para minimizar os possíveis impactos:
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.

2.3.3.2 Poluição atmosférica localizada, ocasionada por fumaça e ruído proveniente das máquinas
se houver, associado ao aumento do tráfego local de veículos, resultante da redução do leito
carroçável.
A operação de máquinas e equipamentos ruidosos, como escavadeiras durante a realização
da obra de implantação gerará ruído local, podendo causar incômodo aos transeuntes. No
entanto, este impacto pode ser considerado como sendo de pequena magnitude e
significância, pois terá curta duração e as obras serão realizadas durante o dia. No entanto,
para minimizar este impacto sempre que possível será adotado o itens:
I.
II.

Utilização de equipamento de corte asfáltico, evitando o rompedor pneumático;
Efetuar a regulagem dos motores dos veículos e equipamentos evitando assim os ruídos.

2.3.3.3 Risco de derramamento de fluídos combustíveis e/ou lubrificantes no caso de ação
mecanizada.
Os equipamentos que serão utilizados no momento da operação são eles: retro
escavadeira, caminhão basculante, caminhão munck, compressores, compactadores e
veículos de pequeno porte, todos eles já fazem parte do plano de gestão ambiental da
COMGAS, que segue o seguinte critério:
I.

As atividades de lubrificação e abastecimento executadas no campo deverão estar
afastadas 30m de corpos d’agua ou locais alagados, a não ser que isto seja inviável pelas
condições locais e medidas adicionais de proteção sejam adotadas e autorizadas pelo
pessoal de SMS.

II.

As frentes de obra, bem como os veículos comboio, terão disponíveis os materiais e
ferramentas necessárias para contenção de vazamentos e retirada de solo contaminado
(produtos absorventes, sacos plásticos impermeáveis ou container e pás ou enxadas), com
capacidade de absorção de 200 litros de produto, pelo menos.

III.

Todo solo e/ou material contaminado com combustíveis, óleos e graxas deverá ser
coletado, armazenado e descartado conforme os critérios estabelecidos no controle de
resíduos da obra.
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2.3.3.4 Riscos de erosão proveniente da escavação.
A abertura da vala e acumulação do material escavado tende a intensificar o processo erosivo ao
desestruturar o solo e expor seus horizontes mais suscetíveis à erosão. Contudo, na implantação
do projeto industrial Estrada do Taboão será priorizada o método não destrutivo (furo direcional)
que requer a movimentação de pequenas quantidades de terra e quando for utilizado método
destrutivo a vala será fechada sempre que tecnicamente possível, com o material escavado, e
recomposta logo em seguida ao assentamento da tubulação.
Este procedimento reduz o tempo de exposição do solo nu à ação do vento e principalmente da
chuva. Os procedimentos seguirão a norma “NT 20 – Abertura e escoramento de vala” e “NT 47 –
Reaterro, Pavimentação e Recomposição” (anexo)
2.3.4 Gerenciamento de Treinamentos
O Gerenciamento de Treinamentos é elaborado após uma análise crítica de cada
empreendimento, respeitando a particularidades do mesmo.
Para o SDGN Estrada do Taboão foram identificados como necessários e obrigatórios, no mínimo,
os seguintes treinamentos:



Indução de Segurança, Saúde e Meio Ambiente
Eliminando Comportamentos Inseguros – BBS
2.3.5 Inspeções

As inspeções de campo têm o objetivo de detectar as condições ou atos inseguros existentes e
tomar as providências necessárias para controlá-los, tais como:






Acompanhamento diário: a equipe de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) e a chefia,
quando necessário, realizarão inspeções de saúde, segurança e meio ambiente em suas
frentes de trabalho;
Inspeção de Monitoramento de SSM: são inspeções realizadas em cada frente de obra
através de check list especifico, certificando as condições seguras de trabalho e proteção
ao meio ambiente, documentando a conformidade com o Sistema de Gestão Integrado;
Inspeção de Veículos e Equipamentos: são inspeções realizadas pelos próprios motoristas e
também no canteiro central por técnicos especializados de modo a verificar as condições
seguras de trabalho e proteção ao meio ambiente.

3. PLANO DE TRAFEGO
Este documento descreve o Plano de Trafego para a construção da rede de gás natural a ser
implantada pela COMGÁS nos Municípios de Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes denominado
SDGN Industrial Estrada do Taboão
O Plano de Trafego foi elaborado baseado em estudo de tráfego em campo, mapas e relatórios
fotográficos e contempla as seguintes medidas mitigadoras que serão adotadas em relação ao
Parceria COMGÁS – SOS Mata Atlântica
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trânsito local:
a) A sinalização obedece às posturas municipais e exigências de órgãos públicos locais ou
concessionários de serviços. Todas as sinalizações serão implantadas conforme as “Normas
de Sinalização e Execução de Obras em Vias Públicas”.
b) 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.
c) No local em obras, a sinalização empregada deve caracterizar a obra e separá-la
seguramente do movimento de veículos e pedestres. Utiliza-se basicamente: Barreiras,
para o caso de fechamento total ou parcial de vias; Sinalização específica para pedestres.
d) As placas serão retiradas após o término de cada fase da obra.
e) Caso haja danos, deverão ser recompostos os dispositivos de segurança e sinalização
existentes (horizontal, vertical e semafórica) conforme seu aspecto original.
f) 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.
g) A empreiteira tem compromissos contratuais com a COMGÁS. As reclamações que forem
recebidas pelo Call Center e Ouvidoria da COMGÁS, geradas por serviços executados de
maneira não-conforme as Normas Técnicas da Comgás ou inacabados, se não forem
solucionados no prazo estabelecido no contrato acarretam em multa para a contratada.
Exemplos dessas ocorrências são: fixação de chapa de aço, barulho de chapa de aço,
buraco aberto sem isolamento, obstrução de trânsito de veículos e / ou pedestres, danos
materiais e/ou físicos sofridos, falta de sinalização de obra, sujeira durante a execução da
obra e qualidade da recomposição do pavimento.
Em casos de operações que necessite interdição parcial das vias ou realização de desvio de
trajetos, será solicitado o auxílio das autoridades locais responsáveis (PREFEITURAS e COMPANHIA
DE TRAFEGO), uma vez que estes já receberam os projetos e irão trabalhar em conjunto com a
COMGÁS durante a implantação da rede.
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CROQUI ILUSTRATIVO DA OCUPAÇÃO DAS VIAS

Exemplo da Sinalização das vias públicas
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Exemplo da interdição de uma pista da via pública
Em anexo segue o fluxograma do traçado e suas características.
Além disso, a COMGÁS mantém canais de comunicação que permitem esclarecimentos da
população afetada. Eles incluem:
Ouvidoria da empresa: telefone/fax: 0800 0 16 16 67
E-mail: ouvidoria@comgas.com.br
Central de Relacionamento: COMGÁS 24 horas - 0800 0 110 197"
4. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS GASODUTOS
A COMGAS possui em seu sistema de gestão, normas e procedimentos para a realização da
manutenção dos gasodutos da sua área de concessão. A empresa não possui um cronograma
definido 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 orgão regulador
“ARSESP” e das práticas existentes na COMGAS. Na região metropolitana de São Paulo a
manutenção preventiva é executada por empresas contratadas, no Interior e no Vale do Paraíba
as manutenções preventivas e os antendimentos de emergência são realizadas por equipe própria
assim como as emergências na região de São Paulo e Cubatão.
Os tipos de manutenção e inspeção preventiva prevista para a rede de distribuição são:
Estação, CRM e CM; Válvulas de controle de rede; Sistema de Proteção Catódica; Sistema de
Odorização. Essas manutenções seguem o previsto no “PO 003 – Critérios de Manutenção
Preventiva” são realizadas com base nas normas e procedimentos internos. Ressaltamos que para
a execução das manutenções são solicitadas autorizações ao orgãos competentes (DEPRN, DUSM,
concessionárias, etc) quando necessário.
Parceria COMGÁS – SOS Mata Atlântica
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4.1 Roçada e Pintura
As atividades de roçada são executadas por empresa contrata e ocorrem a cada 4 meses no
período de chuva ou quando a equipe Comgás identificar necessário durante as inspeções de
rotina.
A Pintura das tubulações ocorrem a cada 2 anos e é realizada pela equipe da Comgás.
4.2 Emergência
A COMGÁS possui equipes treinadas que permanecem de plantão 24 horas por dia, 7 dias por
semana, para eventuais atendimentos de emergência. Estas equipes podem ser acionadas pelo
telefone 08000-110197.
O Corpo de Bombeiros, também tem equipes treinadas para lidar com eventuais vazamentos de
gases.
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ANEXOS
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FLUXOGRAMA DO TRAÇADO
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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FLUXO DO PLANO DE TRÁFEGO

Parceria COMGÁS – SOS Mata Atlântica

18

NORMAS COMGAS

Parceria COMGÁS – SOS Mata Atlântica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
As fotos demonstram as vias públicas e o entorno do futuro gasoduto de distribuição
de gás natural.

Foto 1: Ponto de Interligação (linha azul) com a rede existente(linha verde) na Estrada Santa
Isabel no município de Itaquaquecetuba

Vista do cruzamento da Estrada Sta Isabel com a Estrada dos Indios
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Vista da Estrada do Pinheirinho Novo sentido a Estrada Sta Isabel

Foto 2: Seguindo pela Estrada do Pinheirinho – município de Itaquaquecetuba
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Foto 3: Seguindo pela Estrada do Pinheirinho em área comercial – município de
Itaquaquecetuba

Foto 4: Rede na Estrada do Pinheirinho município de Itaquaquecetuba
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Foto 5: Travessia da futura Linha de Transmissão ainda em implantação município de
Itaquaquecetuba

Foto 6: Futura subestação da Bandeirantes Energia - município de Itaquaquecetuba
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Foto 7: Av. Turmalina - município de Itaquaquecetuba

Foto 8: Rua Águas Formosas - município de Itaquaquecetuba
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Foto 9: Rua Adamantina - município de Itaquaquecetuba

Foto 10: Estrada José Sgobin – Município de Itaquaquecetuba
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Foto 11: O gasoduto passará em frente do aterro Municipal Estrada José Sgobin – Município de
Itaquaquecetuba

Foto 12: Estrada do Ribeiro – Município de Itaquaquecetuba
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Foto 13: Estrada do Ribeiro – Municipio de Itaquaquecetuba

Foto 14: Estrada São Bento – município de Itaquaquecetuba
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Foto 15: Estrada São Bento na divisa de município com Mogi das Cruzes

Foto 16: Rodovia Pedro Eroles sentido Mogi das Cruzes
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Foto 17: Av. General Motors – Município de Mogi das Cruzes

Foto 18: Travessia aérea da linha férrea na Av. General Motors
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Foto 19: Av. General Motors acesso para o futuro cliente

Foto 20: Rotatória para pegar a Estrada do Taboão do Parateí
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Foto 21: Estrada do Taboão do Parateí

Foto 22: Estrada do Taboão do Parateí
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Foto 23: Estrada do Taboão do Parateí

Foto 24: Estrada do Taboão do Parateí
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Foto 25: Centro de Treinamento do Bombeiro na Estrada do Taboão do Parateí

Foto 26: Estrada do Taboão do Parateí
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Foto 27: Estrada do Taboão do Parateí

Foto 28: Estrada Matsumoto
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Foto 29: Estrada Matsumoto

Foto 30: Indústria Santa Fé, futuro cliente na Estrada Matsumoto
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