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1.OBJETO DO LICENCIAMENTO
Este RAP - Relatório Ambiental Preliminar - tem como objeto o Sistema de Distribuição de Gás Natural - a ser
implantado no município de Indaiatuba, pela Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS.
O Sistema é constituído de uma EO - Estação de Odorização, a ser construída junto ao futuro “City Gate” da TBG Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A, no município de Indaiatuba, próximo à linha do GASBOL Gasoduto Bolívia-Brasil e cerca de 32,02 km de rede de distribuição composta de tubos de diâmetros variando entre
4” a 10” de diâmetro, 26 válvulas de bloqueio e 1 (uma) ERP – Estação de Redução de Pressão. A distribuição
geográfica do sistema pode ser visualizada nos desenhos que integram o Anexo 1.
O gás natural que suprirá o referido sistema vem da Bolívia através do GASBOL, cuja construção e administração é
de responsabilidade da TBG. O Anexo 2 mostra as principais características e composição do gás a ser distribuído.
O “City Gate” será implantado e operado pela TBG e não faz parte do escopo deste trabalho.
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2.JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
A disponibilidade de energia é um fator de extrema importância para o desenvolvimento e segurança dos países. No
Brasil, a questão energética seguiu basicamente duas vertentes durante as décadas de 60, 70 e 80:

 Busca de auto-suficiência em hidrocarbonetos e
 Concentração da matriz energética em energia hidroelétrica com a construção de inúmeras usinas de grande
porte.
Nesta época o gás natural era subaproveitado, já que não se dispunha de uma idéia clara sobre sua viabilidade.
A formação de uma consciência ecológica ao longo da década de 80 levou ao crescente uso do gás natural, antes
queimado, por ser uma fonte de energia mais limpa. A descoberta de importantes jazidas em Campos, Santos,
Urucu, Juruá e Bahia, no Brasil, associadas às grandes reservas da Bolívia e Argentina mudou as matrizes
energéticas nesses países. Na Argentina, por exemplo, atualmente o gás contribui com 42% da matriz energética. No
Brasil, a participação do gás natural na matriz energética deverá crescer dos 2% registrados em 1990 para 12% no
ano 2.010. A utilização das reservas descobertas e a implantação de gasodutos ligando os países vizinhos ao Brasil,
a exemplo do GASBOL, representam um passo significativo para a redução da dependência do petróleo e para o
aumento da disponibilidade de uma fonte limpa e segura de energia.
A condição “limpa” torna o gás natural uma resposta às modernas preocupações com qualidade de vida, permite que
se atenda à demanda da sociedade quanto à proteção da natureza e contribui para a redução de níveis de poluição
global considerando-se cada etapa de seu processo de produção. Vale mencionar que os terminais de recepção do
gás são desprovidos de barulho, tráfego e fumaça.
As aplicações do gás natural vêm se diversificando, à medida que sua oferta vai crescendo e os usos se revelando
viáveis economicamente. Dentre eles citam-se:

 Uso direto em instalações industriais
 Substituição de combustíveis poluentes:
-em indústrias
-na geração termelétrica

 Como combustível de veículos de transporte e de carga
As características particulares deste combustível, com inexpressivo conteúdo de enxofre, possibilitam, em relação ao
óleo combustível, maior percentual de substituição nas aplicações industriais, redução de mais de 80% nas emissões
de óxidos de enxofre (SOx) e de material particulado, bem como diminuição significativa nas de óxidos de
nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos, representando expressivo ganho ambiental.
As figuras a seguir apresentam as emissões de CO2, SO2 e NOx resultante da queima de vários tipos de
combustíveis. Nota-se que dentre todos os combustíveis o gás natural é o que emite as menores quantidades dos
poluentes anteriormente citados.
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Fonte: EUROGÁS

FIGURA 2.1 – CO2 formado pela combustão de combustíveis fósseis

Fonte: EUROGÁS

FIGURA 2.2 – SO2 formado pela combustão de combustíveis fósseis

Fonte: EUROGÁS

FIGURA 2.3 – NOx formado pela combustão de combustíveis fósseis
As vantagens da utilização de gás natural como combustível, principalmente no uso industrial, não se restringem à
redução das emissões, mas também refletem no ganho de produtividade e no custo total do produto, representado
pela qualidade e redução de perdas e rejeitos. Além disto, sua conversão em força motriz apresenta rendimento
acima da média dos muitos combustíveis, resultando, portanto, em menor consumo.
Outro aspecto que merece menção é que, o gás natural transportado por tubulação não obriga a manutenção de
estoque de combustível, que além da exigência de disponibilidade de área e espaço específico, também exige
8

controle e aplicação de procedimentos de segurança, fatores que incidem diretamente sobre a composição dos
custos.
O emprego de sistemas de dutos dispensa a estocagem, oferece flexibilidade na distribuição e utilização do gás,
segurança em seu transporte e uso e reduz a pressão sobre a infra-estrutura viária. Estas características conferem
grandes vantagens econômicas e tecnológicas ao gás natural. Complementarmente, a implantação subterrânea dos
dutos em áreas totalmente antropizadas ao longo de rodovias e vias urbanas, sem demarcação de faixa de domínio
ocasiona um mínimo de impacto ambiental temporário, efeitos sociais de fácil superação, permite a utilização
continuada da sua faixa de domínio e manutenção da paisagem original, apresentando-se assim, com grande
vantagem locacional.
A introdução do gás natural na matriz energética do Estado de São Paulo é um passo significativo na instrumentação
do Estado para seu desenvolvimento econômico. Consciente disto o governo estadual tem manifestado seu apoio a
iniciativas que visem disponibilizá-lo, pois além de somar-se ao esforço de desenvolvimento regional, é fato que a
simples implantação do gasoduto torna-se, por si só, um instrumento de crescimento econômico.
Assim, o Sistema de Distribuição de Gás de Indaiatuba se justifica, considerando os aspectos de alternativa
energética, localização e estratégia de desenvolvimento econômico do interior do Estado de São Paulo.
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3.CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1.Introdução
Em outubro de 1996 a COMGAS, empresa responsável pela comercialização e distribuição de gás canalizado,
assinou um contrato para compra de gás natural boliviano com a PETROBRAS com duração de 20 anos. Este
contempla um volume de 4,0 milhões de metros cúbicos/dia no primeiro ano de fornecimento, crescendo até atingir
8,1 milhões de metros cúbicos/dia no oitavo ano. Este número representa 50% do volume de gás contratado pela
PETROBRAS com a Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB.
O GASBOL atravessa o Estado de São Paulo em regiões densamente industrializadas ou com economias em
desenvolvimento, tais como, a região de Campinas permitindo a ampliação da oferta deste combustível dos atuais
3,0 milhões de metros cúbicos/dia para 11,1 milhões de metros cúbicos/dia, a partir do oitavo ano de implantação.
Neste Estado o Projeto de Distribuição de Gás Natural prevê a instalação, ao longo do gasoduto Bolívia - Brasil, de
21 estações de recebimento de gás, “City Gates”, onde o consumo potencial está estimado em 15 milhões de metros
cúbicos por dia.
Para efetivar a distribuição de gás natural a partir do GASBOL, a COMGAS implantou até o momento mais de
300km de rede na sua área de concessão. O sistema objeto deste estudo consiste da expansão da rede de distribuição
para atendimento à novas empresas e empresas interessadas na substituição e/ou alternativa de combustível,
localizadas no município de Indaiatuba.
3.2.Descrição Técnica do Projeto
O Sistema de Distribuição de Gás Natural da Região de Indaiatuba a ser implantado pela COMGAS é constituído de
uma EO - Estação de Odorização, a ser construída junto ao futuro “City Gate” da TBG e 32,02 km de rede de
distribuição composta por tubos de diâmetros variando entre 4” a 10” de diâmetro, 26 válvulas de bloqueio e 1
(uma) ERP - Estação de Redução de Pressão (vide Anexo 1).
O projeto obedece aos padrões e normas existentes para gasodutos, ressaltando-se, a seguir, as principais
características de seus integrantes.
 EO - Estação de Odorização
Denomina-se de EO - Estação de Odorização, o conjunto de equipamentos - bombas, reservatório de odorante e
instrumentação de controle - que tem como função injetar o odorante no gás natural.

Está prevista sua localização na Rodovia João Cecconn junto da faixa do GASBOL, nas
proximidades da Fazenda Espírito Santo. O local escolhido pode ser visto na foto do Anexo 3.
As condições de operação da EO previstas em projeto são as seguintes:


Volume máximo de gás na saída do “City Gate”: 99.000 m3/dia;



Máxima pressão de operação do gás na saída do “City Gate”: 500 psig (35 kgf/cm2);



A operação da Estação de Odorização se fará de forma automática. Os dados de temperatura, vazão e pressão
serão recebidos pela TBG a partir do controle do “City Gate”, e transmitidos para a COMGAS, cuja central
de controle se localiza à Av. Presidente Wilson, 816 - Bairro da Móoca - São Paulo e abrange o controle de
todos os seus sistemas. Com estes dados é possível a COMGAS o controle das operações referentes a
odorização do gás e do Sistema de Distribuição, além do acompanhamento comercial (volume do gás).

 ERP - Estação de Redução de Pressão

Ao longo do gasoduto será instalada 1 (uma) Estação de Redução de Pressão (ERP-ID- 5101)
de dimensões próximas a 3 x 6 m e altura de 2,50 m. A mesma será construída em área
pública correspondente ao entroncamento da Alameda José Amstalden1 (R. João Amstalden2)
1

Nome de rua observado em campo
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com Rua Tocantins. O Anexo 4 apresenta foto do local previsto para construção da ERP e
duas ERPs típicas, uma subterrânea e outra aérea, instaladas em sistemas em operação da
COMGAS.
 Gasoduto
Os gasodutos são constituídos por tubulação, conexões e válvulas, interligando os pólos de origem e destino do
gás. A COMGAS implantará o gasoduto em questão com as características descritas a seguir:


Localizado no subsolo de vias existentes e enterrado a profundidade mínima de cobertura a partir da geratriz
superior do tubo igual a 92 cm;



Para efeito de dimensionamento, enquadrar-se-á o gasoduto, em toda sua extensão no item 6 da Norma NBR
12.712 – “Projeto dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível”.



As localizações das válvulas e da Estação de Redução de Pressão são definidas em função de características
operacionais do Sistema e das condições do entorno, além do que, os aspectos de segurança são confirmados
pelos resultados obtidos no Estudo de Análise e Avaliação de Riscos;



A pressão de operação máxima será de 500 psig (35 kgf/cm2).

3.3.Descrição de Traçado
A descrição do sistema apresentada a seguir pode ser acompanhada através do desenho COMGAS TU-301.00106
rev. 4, Folha 1/1 em escala 1:15.000 e das fotos aéreas 1/5 a 5/5 em escala origina1 1:35.000 ampliadas para
1:10.000, apresentados no Anexo 1. O Anexo 5 mostra fotos dos locais por onde passará o gasoduto.
O Sistema de Distribuição de Gás Canalizado a ser implantado no município de Indaiatuba tem início na Estação de
Odorização, a ser construída junto ao futuro “City Gate” da TBG a ser construído na Rodovia João Cecconn
próximo à linha do GASBOL a partir de onde percorre 3.900 m ao longo desta rodovia e da Alameda José
Amstalden (R. João Amstalden) cruzando via férrea e atravessando o córrego Bela Vista (Foto 1/5). A partir deste
ponto, o gás passa pela ERP ID-5101, localizada na Rua Tocantins com Alameda José Amstalden. Após passar pela
ERP o duto segue pela Rua Tocantins margeando o córrego Bela Vista, em local pavimentado, percorrendo
posteriormente as ruas: Mário Portes de Almeida, Cerqueira César, Hércules Mazzoni, Antonio Casemiro Róris,
Candelária, Pércio Sampaio Filho, das Camélias e Vitória Régia até a Bifurcação 1 (vide Anexo 1, Fotos 1/5 e 2/5).
Neste percurso de 2.600 metros o gasoduto cruza a linha férrea e o córrego Belchior.
A partir da Bifurcação 1 (Foto 2/5) o duto se divide em:

a) Uma extensão que percorre 200 m, em local pavimentado, pela Rua Soldado João a fim de
atender à indústria GRO-TEM.
b) Uma extensão que segue 100 m pela Rua Soldado João até a Bifurcação 2.
Após a Bifurcação 2 (Foto2/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão de 270 m ao longo da Av. das Hortências até a Bifurcação 3.

b) Uma extensão de 1.400 m ao longo da Av. Francisco de Paula Leite até a Bifurcação 7.
A partir da Bifurcação 3 (Foto 2/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão que segue 820 m pela Rua dos Indaiás para atender às empresas SIEG e OSAN III.

b) Uma extensão que segue 700 m pela Alameda Dr. José Cardeal, pavimentada, até a Bifurcação 4.

2

Nome de rua constante do Desenho COMGAS – TU-301.00106 – Rev. 4
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A partir da Bifurcação 4 (Foto 2/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão que segue 1.000 m pelas ruas Jurandir de Farias, Takashi Fuliwara e Vitorio Ciciliato em direção
a empresa Lav. Áqua Doce.

b) Uma extensão que percorre 1.600 m ao longo das Al. Dr. José Cardeal e ruas: Pe. Bento Pacheco, Cabreúva,
Onze de Junho, Itu, Piracicaba, Vinte e Quatro de Maio e Venezuela 3 (Rua Rafaerd e Rua Conceição 4) até a
Bifurcação 5.
Após a Bifurcação 5 (Foto 3/5) o duto se divide em:
a) Uma extensão que segue 1.600 m pela Rua Chile e pela Marginal Rod. SP-75 passando pela empresa VALCONT
indo até a empresa MAHLE - METAL LEVE, por local pavimentado. Da válvula ID-114 segue uma tubulação
por 2.000 m pela Marginal Rodovia SP-75 (Rod. Engº Ermenio Oliveira Penteado) em direção à indústria
PLASTEK DO BRASIL (Foto 1, Anexo 5) fazendo, neste percurso, travessia rodoviária na altura do km 58
desta rodovia. Neste percurso o gasoduto faz travessia de dois córregos sem nome afluentes do rio Jundiaí.
b) Uma extensão que percorre 650 m pela Rua Venezuela seguindo até a Bifurcação 6.
A partir da Bifurcação 6 (Foto 3/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão que segue 250 m pela Rua Presidente Vargas e rua de acesso à CERÂMICA INDAIATUBA.

b) Uma extensão de 1.400 m que segue pelas ruas Conceição e Sergipe em direção a PURIAR e pelas ruas Aimoré
e Tupinambás em direção a COBREQ, sob locais pavimentados.
Após a Bifurcação 7 (Foto 4/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão de 150m para beneficiar a RAVAGE CONFECÇÃO, na R. Francisco Castelo.

b) Uma extensão que segue 1.200 m pela Av. Francisco de Paula Leite e Alameda Filtros Mann até a Bifurcação 8
(vide Fotos 3/5 e 2/5, respectivamente), sendo os prováveis consumidores as indústrias FUNDITUBA e
FILTROS MANN.
Após a Bifurcação 8 (Foto 4/5) o duto se divide em:
a) Uma extensão que segue 1.100 m pela Rodovia Engº Ermenio Oliveira Penteado (SP-75) em direção às indústrias
CRISTA, LEVER INDUSTRIAL e futuras instalações da MERCK. Próximo a Lever Industrial o gasoduto cruza
uma drenagem sem nome.
b) Uma extensão que segue 700 m pela Estrada da Capovilla ao longo de via sem pavimentação, para beneficiar as
indústrias CERAMONT (TEE) e CLEOMAR. No local desta bifurcação, o gasoduto faz travessia rodoviária.
c) Uma extensão que segue 780 m pela Marginal SP-75, em local pavimentado até atingir a Bifurcação 9.

Após a Bifurcação 9 (Foto 4/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão que segue pela Rua (01) Eduardo Borsari ao longo de 1.900 m até a Bifurcação 10 (Foto 5/5).

b) Uma extensão que segue ao longo da Rua Juscelino K. de Oliveira de onde partem vários ramos que seguem
pelas ruas Valdir R. de Camargo, Turmalina e Rua Platina beneficiando as indústrias AKSELL QUÍMICA,
ERGOFLEX, MODELART FUNDIÇÃO, FORMINGPLAST, ATLANTA FUNDIÇÃO e FILTROS CROSS
II, percorrendo neste trecho 1.600 m ao longo de locais com e sem pavimentação (Foto 4/5).
A partir da Bifurcação 10 (Foto 5/5) o duto se divide em:

3
4

Nome de rua observado em campo
Nome de rua constante do Desenho COMGAS TU-301.00106 – Rev. 4
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a)

Uma extensão que segue 850 m pela R. Eduardo Borsari até a Bifurcação 12, sendo 300 m sob local
pavimentado e 550 sob local sem pavimentação. Neste percurso o gasoduto faz cruzamento do córrego Barnabé
(Foto 5 do Anexo 5), da linha de alta tensão próximo a uma subestação de energia elétrica e faz uma travessia
de rodovia para atender a TOYOTA (Foto 7, Anexo 5).

b) Uma extensão que segue pela Rua Francisco L. Tancler, por 400 m em local sem pavimentação, beneficiando as
indústrias EL SOL e FILTROS CROSS, até a Bifurcação 11.
A partir da Bifurcação 11 (Foto 5/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão que segue 350 m pela Rua 5 (local pavimentado) para atender a JR PATINI (Foto 6, Anexo 5).

b) Uma extensão que segue 1.550 m pela Rodovia SP-73, cruzando linha de alta tensão e córrego sem nome, para
atender a ENGELHARD.
A partir da Bifurcação 12 (Foto 5/5) o duto se divide em:
a)

Uma extensão que segue 400m pela Rodovia General Motors (IDT – 372), em local sem pavimentação, para
atender a indústria TOYOTA.

b) Uma extensão que percorre 1.150 m ao longo da Marginal Rodovia SP-75, atravessando córrego sem nome;
1.400 m pela Estrada Municipal do Rubin e Rua Moisés Valezin, com tubulação assentada sob local sem
pavimentação (vide Foto 8 do Anexo 5), atendendo as indústrias FUPRESA, DONNELEY COCKRANE, RIP
E NORQUIMA.
O caminhamento e a extensão da tubulação estão apresentados no Quadro a seguir.
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QUADRO 3.3.1 - Caminhamento do Gasoduto
Extensão (m)

Caminhamento

3.900

Da Estação de Odorização até a Rodovia João Cecconn, e pela Alameda José Amstalden (R.
João Amstalden) até a ERP ID-5101, localizada na Rua Tocantins; sendo 3.000 m sob via
sem pavimentação.

2.700

Da ERP ID-5101, pelas ruas: Tocantins, Mário P. de Almeida, Cerqueira César, Hércules
Mazzoni, Antonio Casemiro Róris, Candelária, Pércio Sampaio Filho, das Camélias, Vitória
Régia e R. Soldado João Carlos de Oliveira até a Bifurcação 2, assentado sob vias
pavimentadas.

200
2.570

820

Rua Soldado João Carlos de Oliveira em local pavimentado para atender a indústria GROTEM.
Da Bifurcação 2 até a Bifurcação 5 pelas vias: Av. Das Hortências, Al. Dr. José Cardeal, Rua
Pe. Bento Pacheco, Rua Cabreúva, Rua Onze de Junho, Rua Itu, Rua Piracicaba, Rua Vinte e
Quatro de Maio e Rua Venezuela (R. Rafaerd), assentado sob vias pavimentadas.
Da Bifurcação 6 até a empresa OSAN III pela Rua dos Indaiás, passando pela empresa
SIEG, em local pavimentado.

1.000

Bifurcação 4 pelas ruas Jurandir de Farias, Takashi Fuliwara e Vitorio Ciciliato em locais
pavimentados.

3.600

Da Bifurcação 5 à empresa PLASTEK DO BRASIL pela Rua Chile e Marginal Rodovia SP75, sob vias pavimentadas, passando pelas empresas VALCONT e MAHLE – METAL
LEVE.

650

Da Bifurcação 5 à Bifurcação 6 pela R. Venezuela (R. Conceição) sob via pavimentada.

250

Da Bifurcação 6 à CERÂMICA INDAIATUBA pela Rua Presidente Vargas e Rua de acesso
a Cerâmica, em locais pavimentados.

1.400

Da Bifurcação 6 às empresas PURIAR e COBREQ pelas ruas Conceição, Sergipe, Aimoré e
Tupinambás, em locais pavimentados.

2.600

Da Bifurcação 2 à Bifurcação 8 pela Av. Francisco de Paula Leite e Alameda Filtros Mann
passando pelas empresas FUNDITUBA e FILTROS MANN, sob vias pavimentadas.

150
1.100

Da Bifurcação 7 à empresa RAVAGE CONFECÇÃO.
Da Bifurcação 8 ao local previsto para a construção da empresa MERCK pela SP-75 (Rod.
Engº Ermenio Oliveira Penteado, antiga Rodovia Santos Dumont) passando pelas empresas
CRISTA e LEVER INDUSTRIAL, sob vias pavimentadas.
Continua
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QUADRO 3.3.1 - Caminhamento do Gasoduto (Continuação)
Extensão (m)

Caminhamento

700

Da Bifurcação 8 às empresas CERAMONT (TEE) e CLEOMAR pela Estrada da Capovilla,
sob via sem pavimentação.

3.530

Da Bifurcação 8 à Bifurcação 12 pela Marginal SP-75 e Rua (01) Eduardo, assentados em
locais pavimentados e sem pavimentação.

1.600

Bifurcação 9 pelas ruas: Juscelino K. de Oliveira, Valdir Rua de Camargo, Turmalina e
Platina, sob vias pavimentadas e sem pavimentação.

750
1.550
400

Da Bifurcação 10 à indústria JR PATINI pela Rua Francisco L. Tancler e Rua 5, em locais
sem pavimentação e pavimentado, passando pelas indústrias EL SOL e FILTROS CROSS I.
Da Bifurcação 11 a ENGELHARD pela Rod. SP-73, sob via pavimentada.
Da Bifurcação 12 à indústria TOYOTA pela IDT-372 (Rodovia General Motors), sob via
sem pavimentação.

2.550

Da Bifurcação 12 à indústria NORQUIMA pela Marginal Rodovia SP-75, Estrada Municipal
do Rubin e Rua Moisés Valezin, atendendo as indústrias FUPRESA, DOWNELEY
COCKRANE, RIP e NORQUIMA, ao longo de vias sem pavimentação.

TOTAL

32.020 metros

3.4.Execução de Obras
3.4.1.Estação de Odorização
Os equipamentos que compõem a Estação de Odorização são fornecidos pré-montados, instalados em uma unidade
compacta denominada “Skid Mounted”, sua montagem no local é rápida e facilmente executada (Vide Anexo 3).
As obras da Estação de Odorização consistem em:






Preparo do terreno: topografia, limpeza e terraplenagem;
Implantação das bases e construção do dique de contenção sob o tanque de odorante;
Colocação do “Skid”;
Aterramento e implantação do sistema de automação;
Colocação de carga.

3.4.2.Gasoduto
As obras de implantação do gasoduto são executadas na seguinte seqüência:
 Marcação, com apoio topográfico, do eixo do gasoduto para locação das valas;
 Colocação da sinalização de identificação e isolamento da área, visando aumentar a segurança de terceiros, dos
operários e de equipamentos;
 Escavação mecânica para abertura de valas, com separação entre material servível para fechamento e o
inservível, que será encaminhado de imediato ao bota-fora;
 Transporte e descarregamento dos tubos junto à vala;
 Desfile de tubos ao longo da vala;
 Execução de soldas, com inspeção visual e ensaios não destrutivos;
 Lançamento da tubulação na vala;
 Fechamento das valas;
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 Recomposição das condições de superfície;
 Execução de testes pneumático e hidrostático;
 Instalação da sinalização ao longo do gasoduto.


As travessias de rios e córregos ao longo do caminhamento do gasoduto serão do tipo subaquática utilizando-se
o método de furo direcional, aplicáveis nas travessias dos rios e córregos com até 10 metros de largura e área de
preservação permanente de 30 metros para cada lado do rio a partir das margens, evitando-se, na medida do
possível, qualquer intervenção nas APPs.

Os poços a serem escavados para operação do equipamento de perfuração (poço lançador e
poço recebedor) localizar-se-ão, sempre que possível, fora da Área de Preservação,
mantendo-se a vegetação e o relevo dentro da APP praticamente inalterados.
Os locais de empréstimo de solo para fechamento de valas, bem como aqueles para destinação de solo excedente
(bota-fora) serão definidos apenas após a etapa de contratação de execução de obras, uma vez que cabe à empreiteira
contratada esta atividade. Ressalta-se que constam do contrato, cláusulas condicionantes de execução dessas
atividades de forma a não causar danos ambientais.
As obras serão executadas em conformidade com a norma ANSI/ASME BS 31.8 “Gas Transmission and
Distribution Piping System”.
3.4.3.Canteiro
A definição sobre a localização dos canteiros de obras é critério da empresa contratada para execução da mesma,
sendo portanto só conhecida em etapa posterior à fase de licenciamento ambiental. No entanto, consta da
documentação de licitação e de contratação exigências quanto ao canteiro, conforme norma COMGAS
NT.01.01.005 - “Instalação e Organização de Canteiro de Obra - Procedimento” - Anexo 6.

3.5.Mão-de-Obra
A quantificação exata da mão-de-obra está a cargo da empresa contratada para execução dos serviços. Cada equipe
básica é constituída de pessoal administrativo e técnico conforme apresentado no quadro a seguir.
QUADRO 3.5.1 – Composição Básica da Equipe de Obras

Equipe de linha

Quantidade

Encarregado

1

Inspetor Mecânico

1

Inspetor Civil

1

Inspetor de solda

1

Soldador

2

Lixador

2

Curvador

1

Revestidor

1

Motorista

1

Motorista de Equipamento

2

Ajudante

8

Administrativo e Técnico

Quantidade

17

Engenheiro Chefe

1

Engenheiro de Produção

1

Técnico de segurança

1

Técnico de Qualidade

1

Topógrafo

1

Cadista

1

Auxiliar administrativo

2

3.6.Custo Total do Empreendimento
A estimativa de custo, incluindo serviços de engenharia, aquisição de materiais e execução de obras é de R$
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).
3.7.Cronograma de Implantação
A obra de implantação do gasoduto deverá se estender por aproximadamente sete meses, devendo ser executada
conforme cronograma apresentado a seguir.

QUADRO 3.7.1. Cronograma
Atividade

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Estação de Odorização
Terraplenagem
Construção Civil
Instalação
Instrumentação

XX
XX X
XX
XX X

Rede
Assentamento
Teste
Interligação Rede/EO
Pré-Operação

XXXX XXXX XXXX XXXX XX
XXXX XXXX XXXX XXXX XX
XXX
XXXX
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3.8.Operação do Sistema
A fase de operação caracteriza-se pela distribuição do gás natural. Durante a operação são necessárias ações de
manutenção, tais como:
 Controle da presença das placas de sinalização nos pontos de interesse ao longo do gasoduto;
 Controle da corrosão externa do tubo por leitura do sistema de proteção catódica;
 Controle de eventuais vazamentos;
 Controle de erosão dos terrenos atravessados pelos dutos, em se tratando de área não impermeabilizada;
 Manutenção preventiva dos equipamentos.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR DA ÁREA
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
4.1.Área de Influência
Para a delimitação da área de influência do empreendimento, foram considerados os aspectos que se referem às
ações de implantação. A área de influência na fase de operação corresponde à área atingida por vazamentos
acidentais e a mesma será considerada no Estudo de Análise de Riscos, cujo escopo é apresentado no item
Documentos Complementares deste relatório.
Para a área de influência das obras, delimitou-se uma linha de 10 metros de largura ao longo de cada margem da
vala e a mesma distância no entorno da ERP, devido ao baixo potencial impactante das ações nesta fase. Assumiu-se
que sobre este local se manifestarão os impactos mais significativos do empreendimento e os mesmos incidirão
principalmente sobre o meio físico e estão associados à intensificação de processos erosivos devido à exposição e
revolvimento do solo. Esta área foi objeto do diagnóstico quanto aos aspectos de vegetação, geologia, solo e
hidrografia.
É importante ressaltar que o gasoduto será implantado em áreas que já tiveram sua condição natural alterada. É
sabido que a implantação de uma via, por mais simples que seja, requer cortes e aterros de locais mais baixos,
muitas vezes ocupados por várzeas, desmatamento, dentre outras ações impactantes, que alteram de alguma forma a
condição natural do terreno.
A Estação de Odorização será construída junto ao futuro “City Gate”, que será implantado pela TBG, em área rural,
sem restrição para implantação deste tipo de empreendimento.
Ressalta-se que não haverá desapropriação, nem criação - e conseqüente demarcação - de faixa de uso exclusivo.
Todo o percurso da tubulação será identificado pelas placas de sinalização a serem colocadas após a conclusão das
obras. Estas placas serão afixadas nos pontos singulares do sistema de distribuição: válvulas de bloqueio, estação de
redução de pressão, pontos de teste, travessias, locais de maior concentração de população e indicativa de mudança
de direção.
4.2.Compatibilidade do Empreendimento
Como o empreendimento em questão tem potencial impactante pouco significativo sobre o ambiente e também
porque existe grande empenho das autoridades e representantes da comunidade para a inclusão do gás natural na
matriz energética da região, o que possibilitará a redução de emissões da indústria, principalmente pela substituição
do óleo combustível atualmente utilizado em grande parte nos processos industriais - a implantação deste
empreendimento pode ser considerada não apenas compatível com o planejamento estratégico do desenvolvimento
da região, mas também facilitadora das ações implementadoras do mesmo.
4.3.Uso e Ocupação do Solo
Todo o traçado do gasoduto será instalado sob as vias existentes, pavimentadas ou não, em área rural, e sob vias
pavimentadas em área urbana. As fotos apresentadas nos Anexos 1 e 5 mostram exemplos de locais de implantação
do mesmo e a ocupação do solo no entorno.
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4.4.Infra-Estrutura
O traçado do gasoduto cruza com os seguintes sistemas de infra-estrutura existentes no município de Indaiatuba.
QUADRO 4.4.1 - Infra-Estruturas Secionadas pelo Traçado do Gasoduto
Interferência

Local

Travessia rodoviária na SP-73, próximo a MALHE - METAL
LEVE

Indaiatuba (Foto 3/5)

Travessia rodoviária na SP-75 (Rodovia Santos Dumont) com a
Al. Filtros Mann

Indaiatuba (Foto 4/5)

Cruzamento com linha de alta tensão na Marginal SP-75 e SP-73.

Indaiatuba (Foto 5/5)

Travessia rodoviária na SP-75, próximo a subestação

Indaiatuba (Foto 5/5)

Os cruzamentos com rodovias e ferrovias serão feitos por método não destrutivo com o emprego da técnica de
perfuração unidirecional, o que dispensa a necessidade de abertura de vala no local.
Sempre que ocorrer interferência como as citadas, serão seguidos alguns procedimentos, cujas atividades básicas
estão descritas a seguir:
a) Quando interfere com faixa de outra concessionária:
Abertura de processo de permissão. Ocorre quando é constatada a existência de outras interferências no subsolo
e definido o melhor ponto de travessia.
b) Quando cruza com faixa de LTA - Linha de Transmissão Aérea e tubulação enterrada
Comunicação à concessionária de energia elétrica sobre o projeto e elaboração de estudo de interferência elétrica
dos sistemas. Este estudo abrange todas as possíveis fontes de interferência, incluindo vias férreas, quando
eletrificadas. Para situações de interferência tanto com rede elétrica como com tubulação enterrada é
providenciado um estudo específico de proteção catódica.
Dada a desativação do ramal ferroviário que cortava a cidade, não estão previstas travessias ferroviárias.
4.5.Atividades Sócio-Econômicas
A influência da implantação deste sistema é direta no que se refere às atividades industriais, uma vez que permite a
diversos tipos de indústria a inclusão no seu processo, do combustível de queima mais limpa - gás natural.
Os consumidores industriais a serem atendidos bem como as respectivas demandas foram previstas pela Diretoria
Comercial da COMGAS e as mesmas estão relacionadas no Quadro a seguir.
QUADRO 4.5.1. - Futuros Consumidores Potenciais de Gás Natural
Indústria

Volume

Vazão de

3

Projeto ( m3/ h )

( m /dia )
Cerâmica Indaiatuba

4.375,00

31,25

26,00

1,36

910,00

25,10

Link Condutores

0,00

0,00

Café Interior

0,00

0,00

Singer Agulhas

0,00

0,00

Yanmar

0,00

0,00

Ind. Metalúrgica Puriar
Cobreq
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Malhe Metal Leve

6.150,00

376,50

Valcont

2.000,00

0,00

64,00

0,00

100,00

8,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

2.152,00

0,00

0,00

0,00

El Sol

910,00

0,00

J.R.Patini

100,00

0,00

British

0,00

0,00

Labogen

0,00

0,00

Trópico

0,00

0,00

3.632,00

0,00

Crista Ind. de Alimentos

10.000,00

0,00

Lever Industrial

27.170,00

0,00

2.785,00

66,35

0,00

0,00

456,00

5,16

Ergo Flex

32,00

0,00

Atlanta Fundição

50,00

0,00

100,00

0,00

20,00

0,70

Fundituba
Filtros Mann
Toyota
Furpresa
Norquima
Cerâmica São Manoel

Cerâmica Onix

Cerâmica Ciciliato
Cerâmica Santos Dumont
Aksell Química

Modelart Fundição
FormingPlast

Continua
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QUADRO 4.5.1. - Futuros Consumidores Potenciais de Gás Natural (Continuação)
Indústria

Volume

Vazão de

3

Projeto ( m3/ h )

( m /dia )
Filtros Cross II

100,00

0,00

Light Chemical

0,00

0,00

Tec Pads

0,00

0,00

Metal Línea

0,00

0,00

Metalúrgica GMD

0,00

0,00

Macassita Fundição

0,00

0,00

Ceramont

1.250,00

0,00

Cleomar

1.280,00

0,00

Cerâmica Capovilla

4.540,00

199,40

Cerâmica Hubert

3.270,00

155,70

0,00

0,00

Indaiatuba Têxtil

8.330,00

0,00

Gro – Tem

1.075,00

0,00

604,00

0,00

Metalúrgica Osan III

1.863,00

54,93

Lav. Aqua Doce

2.973,00

0,00

Ravage Conf.

407,00

0,00

Filtros Cross I

100,00

0,00

Luso Brasileira

0,00

0,00

Gscat

0,00

0,00

Adorella

0,00

0,00

Cerâmica Boldrini

0,00

0,00

2.786,00

66,46

78,00

0,00

2.400,00

144,00

FBM

600,00

0,00

Engelhard

260,00

0,00

40.000,00

650,00

Lumegal

1.200,00

0,00

TOTAL

144.148

1.784,91

Cerâmica Lacerda

Sieg

Cerâmica Ciciliato II
Plastek
Donneley Cochrane

Merck

4.6.

Áreas de Interesse Ambiental

4.6.1.

Áreas de Preservação Permanente – APP (Lei 4.771/65 – Código Florestal)

Ao longo de toda a área a ser intervinda diretamente pelas obras de implementação do empreendimento não há
manchas de vegetação arbórea, pois o gasoduto será implantado no subsolo de vias existentes e dentro dos limites da
faixa de domínio, quando se tratar de vias estaduais principais como a SP-73 e SP-75. Estas áreas são recobertas
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predominantemente por gramíneas e vegetação em estágios pioneiro e inicial de sucessão conforme demonstram as
fotos do Anexo 8.
Ao longo do traçado foram identificados nove corpos d’água a serem transpostos pela tubulação e os mesmos estão
relacionados no Quadro a seguir (vide fotos 1/5 a 5/5 no Anexo 1). As travessias serão executadas por método nãodestrutivo, conforme já comentado no item 3.4.1. A utilização deste método minimiza, ou mesmo evita a
intervenção direta nas APPs associadas a drenagens com menos de 10m de largura.
QUADRO 4.6.1.1. – Travessias de Corpos D’Água
Identificação da APP
APP 1 – Córrego Bela Vista

Travessia
Furo unidirecional (Alameda José Amstalden)

Município
Indaiatuba
(Foto 1/5)

APP 2 – Córrego Belchior

Furo unidirecional (Rua Pércio S. Filho)

Indaiatuba
(Foto 2/5)

APP 3 – Córrego sem nome
afluente do rio Jundiaí

Furo unidirecional (marginal Rod. SP-75, próximo a
Malhe Metal Leve)

Indaiatuba

APP 4 - Córrego sem nome
afluente do rio Jundiaí

Furo unidirecional (marginal Rod. SP-75, altura do km
58)

Indaiatuba

APP 5 - córrego sem nome
afluente do rio Jundiaí

Furo unidirecional (marginal Rod. SP-75, próximo a
Lever Industrial)

Indaiatuba

APP 6 - Córrego do Barnabé

Furo unidirecional (marginal Rodovia SP-75, próximo
à subestação de energia)

Indaiatuba

Furo unidirecional (marginal Rodovia SP-75, próximo
a Fupresa)

Indaiatuba

Furo unidirecional (marginal Rodovia SP-73, próximo
a Engelhard)

Indaiatuba

Furo unidirecional (marginal Rodovia SP-73, próximo
ao Posto Esso)

Indaiatuba

APP 7 - Córrego sem nome

APP 8 - Córrego sem nome

APP 9 - Córrego do Barnabé

(Foto 3/5)

(Foto 3/5)

(Foto 4/5)

(Foto 5/5)

(Foto 5/5)

(Foto 5/5)

(Foto 5/5)

4.6.2.Áreas de interesse municipal
Na cidade de Indaiatuba há vários bens tombados ou em fase de tombamento pela Fundação Pró-Memória/Conselho
Municipal de Preservação, vinculados à Prefeitura Municipal. A Lei Municipal nº 3328/1996, que institui o
Conselho Municipal de Preservação, estabelece em seu artigo 30 que “para evitar prejuízo à visibilidade, ao
destaque ou à integridade de qualquer edificação ou sítio tombado, nenhuma obra de construção ou demolição
poderá ser executada na área compreendida num raio de até 100 metros sem que o projeto da obra seja previamente
aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação”.
Em uma análise do traçado proposto na escala 1:10.000 verificou-se que não haverá interferência com os bens de
interesse para tombamento.
Outra área de interesse ambiental é o Parque Ecológico Municipal que compreende áreas marginais ao córrego Bela
Vista, correspondente aproximadamente à sua área de preservação permanente, dentro da área urbana de Indaiatuba.
A Rua Tocantins, por onde passará o gasoduto, delimita o Parque. Além disso, o trecho inicial da Al. José
Amstaldem seciona o Parque em travessia sobre o córrego Bela Vista (Foto 1/5, Anexo 1). Segundo informações
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obtidas na Prefeitura não há restrição expressa em norma jurídica municipal para a execução de obras em áreas
limítrofes ao Parque.
4.7.Geologia e Solo
4.7.1.Contexto geológico-geomorfológico regional
O Município de Indaiatuba desenvolve-se junto à borda oriental da Depressão Periférica, na zona do Médio Tietê.
Junto a sua sede o relevo é caracterizado por colinas amplas onde predominam interflúvios com área superior a 4
km2, topos extensos e aplainados e vertentes com perfis retilíneos a convexos. Para o norte, em direção à Campinas,
ocorrem colinas médias onde predominam interflúvios de 1 a 4 km2, topos aplainados e vertentes com perfis
convexos a retilíneos. À oeste da sede do Município ocorrem morrotes alongados e espigões onde predominam
interflúvios sem orientação preferencial, topos angulosos a achatados e vertentes ravinadas com perfis retilíneos.
Finalmente, para sudeste, em direção a Itupeva, ocorre um relevo mais movimentado constituído por morros de
topos achatados os quais possuem vertentes com perfis retilíneos a convexos (Ponçano et al, 1981).
Na região de estudos os principais litotipos encontrados são arenitos, lamitos e diamictitos do Subgrupo Itararé
(Carbonífero superior - Permiano inferior), assentados diretamente sobre o embasamento granito-gnáissico e
migmatítico atribuído ao Complexo Piracaia (Proterozóico-Eopaleozóico) o qual aflora de forma discreta a nordeste
da sede do Município (vide mapa geológico, Anexo 7). A leste e ao sul ocorrem rochas graníticas da borda ocidental
do Complexo Itu, atribuído ao Proterozóico-Eopaleozóico (CPRM, 1999).
Coberturas cenozóicas indiferenciadas ocorrem de forma esparsa capeando interflúvios, especialmente nas áreas de
topografia e relevo mais suavizado. Litologicamente são caracterizados por sedimentos argilosos e argilo-arenosos,
raramente atingindo uma dezena de metros de espessura e sua existência pode ser salientada muitas vezes pela
presença de linha de seixos. Do ponto de vista estratigráfico podem ser correlacionados com a Formação Rio Claro
(Bjorneberg & Landim, 1966, in Bistrichi et al, 1981).
O Quaternário está representado, na região de estudo, por argilas e areias que ocorrem na planície aluvial do Rio
Jundiaí e seus afluentes.
4.7.2.

Aspectos geológicos locais

O traçado do Sistema de Distribuição de Gás Natural da Região de Indaiatuba foi objeto de reconhecimento
geológico expedito, baseado na observação de taludes de corte de vias e em sua localização em mapa geológico em
escala 1:250.000. O Anexo 7 apresenta as fotos de registros geológicos.
O Sistema de Distribuição de Gás Natural de Indaiatuba inicia-se no City Gate, a ser construído, junto à Rodovia
João Cecconn, próximo à sede da Fazenda Espírito Santo, em terrenos planos de topo de colina (Foto 1).
A partir do City Gate, o traçado do sistema desenvolve-se para sudeste, em direção à Indaiatuba, ao longo da
rodovia citada, a qual apresenta-se pavimentada. Ao longo deste percurso, o traçado transcorre em sua maior parte
ao longo do divisor de águas sobre terrenos de topo de colinas sustentadas por argilitos do Subgrupo Itararé os quais
são recobertos por solos delgados (cambissolos) que se encontram expostos em taludes de corte da rodovia (Fotos 2,
3 e 4).
Na extremidade urbana da rodovia, já Alameda José Almstaden, está prevista a construção da ERP ID–5101 em
terrenos planos. Cerca de 150 metros adiante, ao longo de terrenos aluvionares aterrados pela urbanização, está
prevista a transposição do córrego Bela Vista. Após a travessia, a tubulação de gás segue pela margem esquerda do
córrego Bela Vista ao longo da Rua Tocantins, adentrando a mancha urbana mais consolidada de Indaiatuba a qual
está assentada, em sua maior parte, sobre terrenos constituídos por sedimentos inconsolidados argilosos de cor
vermelha (depósitos de espigão) correlacionáveis à Formação Rio Claro.
O traçado da tubulação pela mancha urbana se dá em terrenos planos a pouco declivosos, em sua maior parte.
Transposta a mancha urbana mais adensada, um ramal da tubulação de gás direciona-se para sul, ao longo da Av.
Francisco de Paula Leite e, ao final desta, ao longo da Alameda Filtros Mann. Ao final desta alameda é prevista a
travessia não destrutiva da Rodovia SP-75.Os poços de trabalho a serem abertos de um lado e outro da rodovia para
a transposição do duto serão executados sobre sedimentos inconsolidados argilosos avermelhados do cenozóico bem
como as valas a serem abertas em direção a CERAMONT e as valas a serem abertas no trecho inicial sudoeste até o
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conjunto de indústrias localizadas nas ruas Turmalina, Valdir R. de Camargo e Juscelino K. de Oliveira. O traçado
em direção a LEVER INDUSTRIAL se dará, a princípio sobre estes sedimentos e, junto à indústria, sobre
sedimentos arenosos do Subgrupo Itararé.

O traçado em direção a Salto, a partir do conjunto de indústrias já citadas, se dará sobre terrenos suavemente
ondulados de colinas suportados por sedimentos arenosos do Subgrupo Itararé.
Já fora do traçado, continuando-se pela marginal da rodovia SP-75 até local de retorno, há uma exposição de
arenitos do Subgrupo Itararé em taludes de corte que caracterizam todo o maciço deste trecho (Foto 7).
A partir da mancha urbana de Indaiatuba, outro ramal transcorre pela Rua Chile, atendendo a indústria VALCONT,
e seguindo pela marginal da SP-75 em direção à Campinas. Logo após o trevo de acesso à Indaiatuba, taludes de
corte da rodovia expõem arenitos maciços. Mais adiante está prevista a travessia da Rodovia SP-73, observando-se
também a exposição de arenitos em talude da estrada.
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5.IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Para um Sistema de Distribuição de Gás Natural Canalizado, pode-se identificar os eventuais impactos em função da
etapa em que os mesmos ocorrem, ou seja, etapa de implantação e etapa de operação. No presente capítulo são
apresentados os impactos passíveis de ocorrência, e a etapa em que os mesmos ocorrem.
5.1.Síntese dos Impactos
Em decorrência das características das obras e das características físicas do uso e ocupação do solo e do estado de
degradação e antropização da vegetação da área de influência direta do empreendimento, não foram constatados
impactos adversos de grande significância em conseqüência das obras de implantação do gasoduto.
Face às características de uma tubulação pressurizada onde há ampla liberdade de cota para o assentamento da
tubulação, as valas a serem escavadas ao longo do traçado previsto o serão minimamente (cerca de 1m X 0,70m), o
suficiente para o seu assentamento em condições seguras segundo normas técnicas usuais. Em vista deste aspecto os
impactos ao meio físico são pouco relevantes.
As escavações para a abertura de valas se darão a frio ao longo de todo o traçado, sem a necessidade de escoramento
de suas paredes - a ser executado eventualmente em locais onde aterros ou solos aluvionares de baixa resistência o
exijam - e sem a necessidade de rebaixamento do lençol freático prevendo-se, quando muito, seu simples
esgotamento com bombas.
Dependendo da profundidade dos poços de serviços (poço lançador e poço recebedor) a serem abertos nas travessias
por método não-destrutivo, e do nível d’água do terreno poderá haver eventualmente a necessidade de rebaixamento
do lençol freático, prevendo-se que na travessia sob a rodovia SP-75 no local balizado pelo POSTO e a TOYOTA
isso venha a ocorrer.
Devido aos pequenos volumes de solo a serem disposto, a necessidade de pequenas áreas para depósito de material
excedente não se constitui em impacto relevante. Contudo, por envolver movimento de terra, embora pouco
significativo, há sempre a possibilidade de erosão do material escavado por águas pluviais, e conseqüente
assoreamento dos sistemas de drenagens das rodovias e corpos d’água existentes na área de influência das obras.
O corte do pavimento dos acostamentos das rodovias e vias urbanas resultará um volume de entulho que deverá ser
disposto adequadamente.
Nota-se que os impactos desta fase estão relacionados à execução de obras de engenharia típicas de implantação de
qualquer empreendimento sendo, portanto, inevitáveis, mas perfeitamente controláveis e de curta duração.
Na fase de operação do Sistema manifestam-se os impactos positivos decorrentes da utilização de um combustível
de melhor qualidade, que chega ao consumidor por um meio de transporte altamente seguro. Qualquer impacto
ambiental adverso passível de ocorrência nesta fase está diretamente associado ao aspecto “risco”. Principalmente
por isso, será elaborado o “Estudo de Análise e Avaliação de Riscos”, que será apresentado como documento
complementar deste. É importante frisar que do referido Estudo constam também, além da identificação, análise e
avaliação dos riscos, as medidas mitigadoras.
5.2.Descrição dos Impactos
Os impactos comentados resumidamente no item anterior são agora apresentados de forma detalhada, com indicação
da fase do empreendimento em que os mesmos podem ocorrer.
5.2.1.Etapa de Implantação
Meio Físico
Impacto 01 - Início ou intensificação de processos erosivos
A limpeza da faixa de trabalho com remoção da cobertura vegetal herbácea, bem como a abertura da vala e
acumulação do material escavado, tendem a intensificar o processo erosivo ao desestruturar o solo e expor seus
horizontes mais suscetíveis à erosão. Esta alteração se manifesta, em geral, na forma de erosão laminar, mais
intensa, sulcos e ravinas. A conseqüência desta alteração é o assoreamento das drenagens a jusante do local da obra.
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Contudo, na presente situação, estes impactos são poucos significativos, pois as obras, além de requererem
movimentação de pequenas quantidades de terra, serão executadas rapidamente (sete meses no total), o que
minimiza o tempo de exposição do solo nu à ação do vento e principalmente da chuva.
Impacto 02 - Assoreamento de drenagem a jusante das intervenções
Este impacto é decorrente do transporte de solo exposto e revolvido durante a limpeza do terreno e escavação da
vala, e sua posterior deposição no leito das drenagens existentes na área. Contudo, conforme comentado no Impacto
01, o tempo de exposição do solo à ação de agentes erosivos é pequeno, bem como o volume de solo exposto, o que
minimiza o transporte de material para as áreas mais baixas, como os fundos de vale. Dessa forma, este impacto é
pouco significativo.
Impacto 03 - Poluição do solo
A poluição do solo na fase de obras está associada ao lançamento de lixo diretamente no solo ou ao seu
acondicionamento indevido, e ao derrame de óleo das máquinas no solo e pode acontecer tanto na frente de obra,
como no canteiro de serviço
Impacto 04 - Poluição das águas
A poluição das águas superficiais está associada aos Impactos 01 e 03 descritos anteriormente. É resultante tanto do
carreamento ou lançamento dos resíduos gerados na frente de obras e no canteiro de serviços nos corpos d’água
local, como do aumento da quantidade de sólidos em suspensão, decorrentes de processos erosivos.
O solo poluído por óleos também pode ser uma fonte de contaminação dos corpos d’água.
Não foi considerada a possibilidade de poluição da água subterrânea, pois não haverá manipulação de produtos
químicos no local e também, porque o revestimento anticorrosivo dos tubos é insolúvel em água.

Meio Biótico
Impacto 05 - Efeitos sobre a vegetação
Este impacto é característico da fase da execução das obras e decorre da necessidade de limpeza do terreno. A
vegetação a ser suprimida na área de trabalho e para a abertura da vala é constituída predominantemente de campo
antrópico. As margens dos corpos d’água correspondentes às APPs, em geral são ocupadas por bambuzais e outras
gramíneas baixas, refletindo o padrão de vegetação que ocorre nas proximidades das rodovias por onde passará o
gasoduto. Dessa forma, as perdas foram consideradas insignificantes, tanto sob o aspecto da quantidade de
vegetação a ser suprimida, como pela qualidade da mesma, assim avaliada por se tratar de estágios pioneiros de
regeneração e vegetação geralmente exótica, com baixíssima diversidade específica. Ressalta-se que é comum a
ocorrência anual de roçadas e fogo na vegetação marginal às estradas, o que as mantém sempre em estágio pioneiro
com alguns indivíduos isolados e diversidade muito baixa.
Meio Antrópico
Impacto 06 - Interferência com o tráfego
Está relacionado à movimentação de maquinários e veículos pesados, necessários à escavação das valas e transporte
de insumos, combustível e mão-de-obra para o local das obras. Estes veículos ao circularem pelas vias urbanas,
como por exemplo, Av. Francisco de Paula Leite, Rua Hércules Mazzoni e Marginal Rodovia SP-75 (Rodovia Engº
Ermínio Oliveira Penteado) podem causar incômodo temporário para o tráfego local. Além disso, a existência de
valas representa um risco ao trânsito de veículos.
Impacto 07 - Interferência com a movimentação de pedestres
Este impacto se manifesta na área urbana, em vias movimentadas, como por exemplo, a Rua Hércules Mazzoni, Rua
dos Indaiás, Rua Conceição e Al. Dr. José Cardeal. As valas abertas e a presença de maquinários e trabalhadores
alteram o percurso do pedestre e podem representar situação de risco de queda no interior das mesmas. Contudo,
sua ocorrência está limitada ao período de duração das obras.
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Impacto 08 - Emissão de ruídos
A operação de máquinas e equipamentos ruidosos durante a realização das obras e a presença de trabalhadores
gerará ruído no local, podendo causar incômodo aos transeuntes, ou moradores, caracterizando-se como um impacto
pouco significativo que se manifesta em área com ocupação urbana como as ruas citadas anteriormente.
A cravação de perfis metálicos no terreno para escoramento de valas, quando necessário causará ruídos e vibrações a
níveis compatíveis com os existentes nas vias. Nas áreas pouco ocupadas o ruído não deverá gerar maior incômodo
do que aquele decorrente do tráfego atual.
Impacto 09 - Geração temporária de empregos
Durante a fase das obras, que deverá estender-se por 7 (sete) meses, será necessária a contratação de mão-de-obra. A
geração destes empregos deverá promover uma dinamização na economia local através da entrada direta de recursos
(salários) e da demanda de serviços para atender os trabalhadores. Assim, deverão ser gerados, também, empregos
indiretos, configurando-se esta situação como um impacto positivo, embora de pouca monta e temporário.
5.2.2.Operação
Na fase de operação do gasoduto, todos os impactos apresentados na fase anterior deixam de ocorrer, dando lugar à
manifestação dos impactos positivos. Ressalta-se que em conseqüência da insolubilidade, em água, do gás a ser
transportado, não se considerou a possibilidade de poluição de águas subterrâneas nesta fase. Os impactos
identificados na fase de operação estão descritos a seguir.
Impacto 10 - Minimização de emissão de poluentes atmosféricos
A queima do gás minimiza as emissões atmosféricas de NOx, SOx, CO, hidrocarbonetos e material particulado, o
que é altamente desejável.
Impacto 11 - Minimização de riscos de acidentes de transporte e armazenamento
O transporte por dutos é mais seguro do que aquele por caminhão-tanque, pois minimiza os riscos de acidentes
durante o percurso e elimina o risco existente durante o armazenamento, por prescindir desta situação.
Impacto 12 - Ganho na produtividade
Por ser um combustível de combustão quase perfeita e completa quase não há perdas e produção de rejeitos. A
melhoria nas condições operacionais de manutenção, conservação e durabilidade também contribuem para ganhos
na produtividade.
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6.MEDIDAS MINIMIZADORAS DOS IMPACTOS
A utilização de faixas marginais de vias existentes é, sem dúvida, a medida mitigadora mais significativa dos
impactos decorrentes deste empreendimento. Além de minimizar vários impactos esta alternativa de traçado evita a
ocorrência de impactos adversos significativos, tais como:
a) Desapropriação:
Não há necessidade de desapropriação de áreas. Quando da fase de abertura das valas, há necessidade de se
solicitar uma autorização, do órgão municipal responsável pela administração do sistema viário, visando
identificar logradouros parcialmente ocupados. Este processo ocorre no período de uma a duas semanas antes do
início das obras no trecho considerado.
b) Interferências com infra-estrutura:
As interferências com as infra-estruturas existentes, ou seja, travessias de rodovias, são tratada de forma
individualizada para cada ponto através de entendimento com a Concessionária ou órgão gestor das mesmas que,
no caso da SP–75, é a Concessionária das Colinas. Existem padrões estabelecidos e específicos para estes
entendimentos, que serão feitos através de abertura de processos de autorização junto às empresas citadas. O
início destas atividades está condicionado ao projeto executivo, portanto não disponível ainda.
6.1.Medidas Minimizadoras - Fase de Implantação
Apesar de alguns impactos serem evitados ao se utilizar as margens das vias para assentar tubulação, aqueles típicos
de obras de engenharia, decorrentes principalmente da movimentação de terra, interferência com o sistema viário
e ruído, não podem ser evitados e sim minimizados. A seguir são apresentadas as medidas minimizadoras dos
impactos identificados cabíveis ao empreendimento em apreço, e que deverão se implementadas pelo empreendedor.
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QUADRO 6.1.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos
FASE: IMPLANTAÇÃO

N.º
01

Impactos Identificados
Início/intensificação de processos erosivos

Medidas Minimizadoras
1.

Evitar as obras que exijam maior movimento de terra durante os meses de novembro a março,
quando ocorrem os maiores índices pluviométricos no Estado.

2.

Reaterrar a vala aproveitando ao máximo o material retirado, de forma a minimizar a quantidade do
material a ser disposto.

3.

O solo excedente deverá ser removido o mais rápido possível do local das obras e disposto de forma
adequada, em local indicado pela prefeitura local.

4.

Efetuar a compactação do reaterro em camadas e de forma a obter a aglutinação plena do solo
utilizado.

5.

Providenciar o rápido revestimento vegetal da vala após o reaterro quando for o caso, ou
recomposição asfáltica. Recomenda-se a utilização de gramíneas baixas.
Continua
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QUADRO 6.1.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos (Continuação)
N.º
02

03

Impactos Identificados
Assoreamento de drenagem a jusante das
intervenções

Poluição do solo

Medidas Minimizadoras
6.

Manter a pilha de solo para reaterro a montante da vala, em relação à drenagem, de forma que este
não fique entre esta e o curso d’água mais próximo ao local das obras.

7.

Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas abertas e
posterior revegetação.

8.

Adotar medidas 1 a 5.

9.

Coletar e acondicionar os resíduos gerados na frente de obras e canteiro de serviço, inclusive o
entulho resultante do rompimento do pavimento.

10. Acondicionar em embalagens apropriadas e providenciar a disposição adequada dos resíduos
resultantes do reparo e manutenção dos equipamentos.
11. Providenciar a limpeza do terreno após a desativação do canteiro de obras. Os restos de material de
construção devem ser dispostos adequadamente, conforme suas características.
12. Realizar trabalho de educação ambiental com trabalhadores para que os mesmos não joguem lixo na
área de trabalho.
13. Reparo e manutenção preventiva de maquinários e veículos para evitar vazamentos de óleo nas
frentes de serviços e vias utilizadas.
14. Realizar trabalho de conscientização dos funcionários para evitar derrames de combustível por
ocasião do abastecimento das máquinas nas frentes de serviço e/ou canteiro de obras.
Continua
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QUADRO 6.1.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos (Continuação)
N.º
04

Impactos Identificados

Medidas Minimizadoras

Poluição das águas
15. Medidas dos impactos 02 e 03

05

Efeitos sobre a vegetação

16. Utilização de faixa de domínio e/ou acostamento de vias existentes, ocupadas por gramíneas,
evitando-se a supressão de vegetação arbórea.
17. Limitação rigorosa do desmatamento das áreas estritamente necessárias à execução da obra.
18. Construir o canteiro de obras em área desprovida de vegetação arbórea e fora de Área de
Preservação Permanente.
19. Realizar trabalho de educação ambiental com os trabalhadores. para que os mesmos não acendam
fogueiras nas proximidades de áreas vegetadas.

06

Interferência com o tráfego

20. Colocação de sinalização ao longo do caminhamento da vala, desde a etapa de demarcação do local
até o fechamento da vala e recomposição do pavimento.
21. Especificação de equipamento adequado ao local de execução da obra, em caso de ambiente urbano.
25. Programação de execução de obras em dias da semana de menor fluxo de trânsito, quando for o
caso, em consonância com a determinação do gerente de trânsito da via em questão.
26. Programação de execução de obras de forma a evitar feriados ou festas locais, se for o caso.

Continua
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QUADRO 6.1.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos (Continuação)
N.º
06

Impactos Identificados
Interferência com o tráfego

Medidas Minimizadoras
27. Manutenção de placas metálicas sobre as valas nos cruzamentos de vias ou em acessos de veículos
às propriedades existentes ao longo do caminhamento da tubulação.
28. Manutenção de sinalização no período noturno.
29. Recomposição da pavimentação.

07

Interferência com a movimentação de pedestres

30. Manutenção de placas metálicas sobre as valas nos locais de travessia de pedestres.
31. Colocação de tapumes ao longo da vala.
32. Manutenção de sinalização luminosa no período noturno.
33. Limpeza do local de execução das obras e desobstrução de espaço para circulação de pessoas com
segurança.
34. Recomposição do piso e/ou pavimento.

08

Emissão de ruídos

35. Providenciar Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os operadores de equipamentos
ruidosos.
36. Evitar obras no período noturno dentro da área urbana.
37. Providenciar a regulagem dos motores dos veículos e equipamentos a serviço da COMGAS.
38. Utilização de equipamento de corte de asfalto, evitando-se rompedor pneumático.

09

Geração temporária de empregos

39. Por ser impacto positivo, a proposição de medida minimizadora não é pertinente.
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6.2.Medidas Minimizadoras – Fase de Operação
A operação de um gasoduto não acarreta impactos ambientais adversos, não sendo necessário, via de regra,
aplicação de medidas minimizadoras.
Conforme citado no item 5 as medidas minimizadoras desta fase estão relacionadas a risco de acidentes e os mesmos
serão tratados no “Estudo de Análise e Avaliação de Riscos”, que contemplará as medidas a serem tomadas,
incluindo as recomendações de otimização de projeto através da relocação de válvulas de bloqueio ou outro
dispositivo operacional ou de segurança, ou até procedimentos operacionais complementares, além de particularizar
as ações de emergência padronizadas da COMGAS para este Sistema.
Na Quadro a seguir estão relacionados os impactos da fase de operação, todos positivos, não sendo pertinentes
medidas de minimização.
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QUADRO 6.2.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos
FASE: OPERAÇÃO

N.º

Impactos Identificados

Medidas Minimizadoras

10

Minimização de emissão de poluentes atmosféricos

Por ser impacto positivo, a proposição de medida minimizadora nã

11

Minimização de riscos de acidentes de transporte e
armazenamento

Por ser impacto positivo, a proposição de medida minimizadora nã

12

Ganho da produtividade

Por ser impacto positivo, a proposição de medida minimizadora nã
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ANEXO 1 – TRAÇADO DO GASODUTO NA REGIÃO DE
INDAIATUBA
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ANEXO 2 – CARACTERÍSTICA E COMPOSIÇÃO DO GÁS
A SER DISTRIBUÍDO
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CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL
Composição
Componente

Propriedades

Fórmula

% Molar

Metano

CH4

91,80

Peso molecular

Etano

C2H6

5,58

Densidade Relativa

Propano

C3H8

0,97

Propriedades

% Molar

g/mol

17,367

----

Poder Calorífico Superior

i – Butano

C4H10

0,03

Poder Calorífico Inferior

n – Butano

C4H10

0,02

Viscosidade Absoluta

Pentano

C5H10

0,10

Nitrogênio

N2

1,42

Dióxido de
Carbono

CO2

0,08

TOTAL
Fonte: EIA/RIMA do GASBOL

Unidades

0,59 a 0,69
3

9.000 a 10.200

3

Kcal/m

8.364

Centipoise

0,011

Kcal/m

100,00

Propriedades Toxicológicas de Alguns Componentes do Gás Natural
Propriedades

CO2

Metano

Etano

Propano

Cor

Incolor

Incolor

Incolor

Incolor

Odor

Inodoro

Inodor

Inodoro

Inodoro

Asfixiante

Asfixiante

Asfixiante

Asfixiante

Simples

Simples

Simples

Simples

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Baixo

Baixo

Moderado

Baixo

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Baixo

Baixo

Baixo

Não detectado

Toxicologia
Exposição Aguda
Efeito Local
Efeito Sistêmico
Exposição
Crônica
Efeito Local
Efeito Sistêmico
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ANEXO 3 – ESTAÇÃO DE ODORIZAÇÃO
TÍPICA E LOCAL DE SUA IMPLANTAÇÃO
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FOTO 1 – Vista da área prevista para a implantação da Estação de Odorização (E.O.), na Rodovia
João Cecconn, município de Indaiatuba.
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ANEXO 4 – LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE
REDUÇÃO DE PRESSÃO E ERPs TÍPICAS
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FOTO 1 – Área onde será implantada a ERP ID-55501, nas proximidades da Alameda José
Amstalden e córrego Bela Vista.

Estação de Redução de Pressão – ERP - subterrânea típica, indicada por seta.
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Estação de Redução de Pressão - ERP aérea típica.
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ANEXO 5 –LOCAIS POR ONDE
PASSARÁ O GASODUTO
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FOTO 1 – Rodovia SP-75, altura do km 58 no município de Indaiatuba. Vista parcial do traçado do
gasoduto, que acompanha a marginal da rodovia.

FOTO 2 – Alameda Filtros Mann junto ao local de travessia do gasoduto sob a Rodovia SP-75,
em direção a Estrada da Capovilla, município de Indaiatuba.
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FOTO 3 – Traçado do gasoduto na Av. Francisco de Paula Souza em área urbana. À esquerda, área
da indústria Fundituba.

FOTO 4 – Vista do traçado do gasoduto na Rodovia SP-75, próximo ao trevo de acesso à cidade de
Indaiatuba.
FOTO 4 – Vista do traçado do gasoduto na Rodovia SP-75, próximo ao trevo de acesso à cidade de Indaiatuba.
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FOTO 5 – Local onde o gasoduto faz travessia do córrego Barnabé na marginal da Rodovia SP-75.

FOTO 6 – Vista do traçado da tubulação de gás ao longo da Rua 5 no Distrito Industrial
de Indaiatuba, nas proximidades da indústria JR Patini. Ao fundo, Vale do Rio
Jundiaí.
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FOTO 7 – Vista da Rodovia SP-75, nas proximidades do local de travessia do gasoduto em direção
à Toyota.

FOTO 8 – Vista do cruzamento da Estrada Municipal do Rubin com Rua Moisés Valezin, em
direção às indústrias RIP e NORQUIMA.
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1.

OBJETIVO
Esta norma visa estabelecer requisitos para instalação e organização dos canteiros de obra .

2.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. O local escolhido para construção dos canteiros de obra deverá ser aprovado pela Fiscalização. Apesar da
aprovação não caberá à COMGAS em hipótese alguma, o ônus decorrente de locação, manutenção e
acessos da área escolhida.
2.2. Os terrenos onde serão construídos os canteiros de obra, deverão estar localizados próximo á obra e ter
acesso fácil através de ruas bem conservadas.
2.3. Serão construídas pela EMPREITEIRA as instalações adiante descritas, inclusive com fornecimento dos
acessórios, a saber:
a) escritórios para EMPREITEIRA;
b) escritórios para Fiscalização com área mínima de 40 m², reservando dentro deste local uma sala
de 10 m² para o Eng.º Coordenador e outra para seus auxiliares ;
c) depósito de materiais;
d) almoxarifado (s) para guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas;
e) instalações sanitárias para todo o pessoal da obra;
f) pequena enfermaria;

g) instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água;
h) instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica
(luz e força);
i) outras construções ou instalações necessárias, a critério da EMPREITEIRA, tais como alojamentos,
etc.

2.4. A EMPREITEIRA apresentará à Fiscalização da Obra, para aprovação prévia, "croquis" dos canteiros,
em duas vias representando:

a) localizações dos terrenos;

b) desenhos abrangendo os elementos contidos no item 2.3. escala 1:100, contendo
planta, cortes e fachadas;
c) especificações dos materiais a serem empregados.

2.5. Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da EMPREITEIRA a limpeza das instalações,
móveis e utensílios das dependências da coordenação e a reposição do material de consumo necessário
(carga do extintor de incêndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

2.6. A pequena enfermaria deverá conter o material médico para socorros urgentes.

2.7. Serão fornecidas e colocadas pela EMPREITEIRA, em locais a critério da Fiscalização, placas com
medidas, modelos, dizeres e cores constantes nas normas técnicas da COMGAS. Nos canteiros das obras ou
próximos a eles, só poderão ser colocadas placas ou tubulações da EMPREITEIRA ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, após prévio consentimento da Fiscalização, principalmente no que se
refere à localização.

2.8. Todos e quaisquer ônus decorrentes direta ou indiretamente das ligações de água, luz e dos respectivos
consumos, são de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA.

2.9. Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou energia
elétrica por parte da EMPREITEIRA, pois esta deverá estar adequada e suficientemente aparelhada para o
seu funcionamento e demais tarefas relacionadas aos serviços.

2.10. A EMPREITEIRA será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção e boa
apresentação dos canteiros e de todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com
compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos.

--------------------
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FOTO 1 – Rodovia João F. Cecconn, sentido zona urbana de Indaiatuba (ao fundo). Notar taludes
da estrada exibindo solos rasos (cambissolos) sobrepostos a argilitos.

FOTO 2 – Talude de corte da Rodovia João F. Cecconn, entre o local previsto para o City-Gate
e a cidade de Indaiatuba, exibindo perfil de solos: horizonte A (cerca de 0,30 m de
espessura), horizonte B constituído por cambissolos (cerca de 1,0 m de espessura) e
horizonte C, abaixo da cabeça do martelo, constituído por argilitos laminados).

FOTO 3 – Vista parcial do traçado ao longo da Rodovia SP-75, desenvolvido sobre terrenos
colinosos, observando-se à direita talude de corte da rodovia expondo arenitos maciços.

FOTO 4 – Talude de corte da marginal da Rodovia SP-75 junto a retorno rodoviário, pouco
adiante da indústria FUPRESA, expondo arenitos maciços do Sub-Grupo
Itararé.

FOTO 5 – Talude de corte da foto anterior (retorno rodoviário na marginal da Rodovia SP-75),
exibindo arenitos maciços do Sub-Grupo Itararé com estratificação cruzada.
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FOTO 1 – Ponte sobre o Córrego Bela Vista - APP 1.

FOTO 2 –Vista do Córrego Bela Vista, área pertencente ao Parque Ecológico, nas proximidades da
Alameda José Amstalden - APP 1.

FOTO 3 – Vista das margens do Córrego Belchior sob a ponte na Rua Pércio S. Filho, próximo à
Rua das Camélias, área urbana do município de Indaiatuba – APP 2.

FOTO 4 – Vista da margem do Córrego Belchior (APP 2), sob a Rua Pércio S. Filho, em direção a
sua jusante. À direita, Rua das Camélias, área urbana de Indaiatuba.

FOTO 5 – Travessia de córrego sem nome sob a Rodovia SP-75, próximo a empresa Mahle-Metal
Leve - APP 3.

FOTO 6 – Detalhe da vegetação em estágio pioneiro de regeneração margeando o córrego sem
nome (Rodovia SP-75) - APP 4.

FOTO 7 – Vista geral de drenagem sob a Rodovia SP-75, próximo à Lever Industrial - APP 5.

FOTO 8 – Vista geral do Córrego do Barnabé, junto às rodovias SP-75. Notar margens recobertas
com vegetação em estágio pioneiro de regeneração - APP 6.

FOTO 9 – Drenagem situada na Rodovia SP-75, próximo a indústria Fupresa - APP 7.

FOTO 10 – Início da drenagem sob a Rodovia SP-73, nas proximidades da empresa Engelhard –
APP 8.

FOTO 11 – Vista do Córrego do Barnabé sob a Rodovia SP-73, atrás do Posto Esso – APP 9.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS

EMPREENDEDOR
Nome

COMGAS – Companhia de Gás de São Paulo

Endereço

Rua Augusta, 1.600

Telefone

(0xx11) 3177-5135

Fax

(0xx11) 3177-5057

Contato

Nádia Sueli Taconelli Paterno

CEP

01304-901

Município

São Paulo

CONSULTOR
Nome

MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda.

Endereço

Al. Franca, 267 – 2º andar – Conj. 22

Telefone

(0xx11) 3263-0244

Fax

(0xx11) 283-4651

Contato

Luiz Alberto Maktas Meiches

CEP

05419-000

Município

São Paulo

EMPREENDIMENTO
Nome

Sistema de Distribuição de Gás Natural de Indaiatuba

Localização

Rodovia SP-75, Rod. João Cecconn e vias municipais

Município

Indaiatuba

Tipo de Empreendimento /
Atividade

Dutos de Distribuição de Gás Natural

CARACTERÍSTICA DO EMPREENDIMENTO
23º 05’

Latitude

Longitude

Bacia Hidrográfica

UGRHI 5 – Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Sub-Bacia

Jundiaí

47º 13’

CERTIDÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE INDAIATUBA

ESCOPO DO ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

ESCOPO DO ESTUDO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS
A COMGAS elaborará o Estudo de Análise e Avaliação de Riscos para o Sistema de Distribuição de Gás Natural de
Indaiatuba através de empresa contratada.
Os serviços contratados deverão ser executados conforme Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise
de Riscos da CETESB.
O Estudo de Análise e Avaliação de Riscos deverá contemplar as seguintes etapas:









Descrição do Sistema e da Região
Perfil dos Produtos
Identificação dos Eventos Perigosos
Estimativa das Conseqüências
Análise de Vulnerabilidade
Estimativa das Freqüência de Ocorrência
Avaliação dos Riscos
Medidas para Gerenciamento dos Riscos

1. Descrição do Sistema e da Região
Nesta etapa deverá ser descrito o empreendimento objeto do Estudo incluindo pelo menos caminhamento do duto, válvulas
de bloqueio, Estação de Redução de Pressão, condições operacionais, sistemas de segurança.
Os municípios na área de interesse do gasoduto deverão ser caracterizados, incluindo acesso, geografia, dados
meteorológicos, dados populacionais, economia ente outros.
2. Perfil dos Produtos
Neste capítulo deverão ser apresentadas as propriedades físico-químicas e toxicológicas do gás natural e do odorante
utilizado.
3. Identificação de Eventos Perigosos
A identificação dos eventos indesejados deverá ser realizada através da técnica denominada Análise Preliminar de Perigos
(APP) e quando necessário, através de Análise Histórica de Acidentes.
As conclusões desta etapa deverão ser consolidadas através da formulação de hipóteses acidentais, as quais devem
considerar os perigos mais significativos. As hipóteses acidentais deverão ser estudadas quantitativamente nas etapas
posteriores.
4. Estimativa das Conseqüências
As tipologias acidentais decorrentes das hipóteses estabelecidas anteriormente serão definidas através da elaboração da
Árvore de Eventos.
Os eventos deverão ser avaliados através de modelos de conseqüências utilizando como dado de entrada as condições
atmosféricas da região em estudo e condições operacionais do gasoduto, entre outros.
Serão obtidas as distâncias de interesse para os níveis de radiação térmica definidas pela CETESB.
5. Análise de Vulnerabilidade
A partir da definição das distâncias de interesse e de base cartográfica atualizada serão elaborados os desenhos de
vulnerabilidade em escala compatível.

A análise dos desenhos permitirá identificar as instalações vulneráveis. Para estas, deverá ser levantada a população
envolvida.
Os danos causados às pessoas serão avaliados através dos modelos matemáticos probabilísticos do tipo PROBIT.

6. Estimativa de Freqüência de Ocorrência
Neste capítulo deverão obtidas as freqüências de ocorrência das hipóteses acidentais pré-definidas, as quais deverão ser
calculadas através de dados oriundos da análise histórica de acidentes e/ou pela elaboração de árvores de falhas
quantificadas a partir de dados coletados em bancos de dados de confiabilidade de componentes/ equipamentos; relatórios
de ocorrências anormais de acidentes em instalações similares; ou ainda, em referências bibliográficas internacionalmente
reconhecidas.
7. Avaliação dos Riscos
O risco do empreendimento deverá ser apresentado segundo os índices Risco Individual e Risco Social.
Caso seja pertinente, deverá ser determinado o índice FAR (Fatal Accident Rate).
O Risco Social deverá ser calculado para a população na área vulnerável, levantada no Item 5, e a partir da freqüência de
ocorrência. Será apresentado através da Curva FxN.
O Risco Individual será calculado para um indivíduo qualquer exposto aos eventos estudados.
8. Medidas para Gerenciamento dos Riscos
Quando o risco do empreendimento calculado for inaceitável, deverão ser propostas medidas de mitigação dos riscos e
recalculado o valor deste de forma a viabilizar o empreendimento.
Outras medidas poderão ser sugeridas com o objetivo de gerenciamento dos riscos identificados.

DADOS DO INTERESSADO

DADOS DO INTERESSADO

Nome:

COMGAS – Companhia de Gás de São Paulo

Endereço:

Rua Augusta, 1600 – São Paulo – CEP 01304-901

Empreendimento:

Sistema de Distribuição de Gás Natural de Indaiatuba

Razão Social:

Companhia de Gás de São Paulo

C.G.C.:

61.856.571/0001-17

Telefone:

(0xx11) 3177-5135

Fax:

(0xx11) 3177-5057

Contato:

Eng. Nádia Taconelli Paterno

MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda.



Alameda Franca, 267 - 2º andar cj. 22 – Jardim Paulista

CEP 01422-000 - São Paulo - SP


Telefone: (11) 3263-0244



Fax: (11) 283-4651



Home Page: www.mkr.com.br
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