SDGN GUARAREMA – CAÇAPAVA
LATERAL CRYLOR
Processo SMA nº 13.792/1999

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

1. OBJETIVO
Este relatório apresenta a documentação específica da Licença de Operação do Sistema de Distribuição
de Gás Natural (SDGN) de Guararema - Caçapava, cujo objeto está detalhado a seguir.

2. OBJETO
O ANEXO 1 deste documento apresenta o desenho do SDGN
de Guararema - Caçapava,
correspondente ao traçado da tubulação construída, objeto desta solicitação de LO.
 Fluxograma Geral do SDGN de Guararema - Caçapava, onde estão assinalados os trechos
construídos, objeto desta solicitação de LO.

3. DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
Para o presente documento foram consideradas as exigências expressas na seguinte Licença de
Instalação:
LI nº 00339 - refere-se ao Sistema de Gás Natural de Guararema - Caçapava, com rede de dutos de
aço de 6 e 8 polegadas de diâmetro e cerca de 7,4 Km de extensão, 6 válvulas e uma ERP.

Exigências das Licenças de Instalação:

1) Apresentar relatório informando sobre as medidas adotadas para mitigação dos impactos da
execução da travessia do corpo d’água, como também comprovar o encerramento ambientalmente
adequado de toda obra, ou seja: a limpeza completa e reconstituição das condições originais
(cobertura vegetal, pavimentação, estabilidade geotécnica, reconformação e estabilização das
margens dos corpos d’água) das áreas afetadas; sinalização do trecho, além de desativação e
recuperação dos canteiros de obra.
O presente relatório demonstra o cumprimento das exigências citadas.
O relatório informando as medidas de mitigação dos impactos da execução da travessia do corpo
d’água não se aplica a este empreendimento devido ao traçado da linha tronco não interferir no canal
da Av. Teotônio vilela, único corpo d’água presente em toda a extensão do empreendimento, a
tubulação margeia o córrego já canalizado não oferecendo a este, impacto com relação ao seu
assentamento.
Como exemplo de encerramento ambiental adequado de toda a obra ver fotos a seguir:

Fotos do antes e depois Av. Senador Teotônio Vilela

Como exemplo de recomposição de pista ver fotos as seguir:

Av. Olívio Gomes

Av. Princesa Isabel

Seqüência realizada na Recomposição Asfáltica

Av. Senador Teotônio Vilela

Rua Tupinambás

Em conformidade com os resultados de estabilidade geotécnica foi realizado adensamento
conforme os procedimentos e normas assim como os testes de verificação de grau de
compactação (vide Anexo1).
2) Comprovar o atendimento ao termo de Compromisso de recuperação Ambiental – TCRA nº
041/05.
3) Comprovar o atendimento à recomendação do Parecer Técnico nº 054/05/EIPR da CETESB, ou
seja:
a) Antes da abertura da vala, analisar visualmente o trecho, identificando eventuais interferências
não cadastradas no projeto e, se necessário, realizar sondagens.
A foto a seguir apresenta exemplo de sondagem e interferência não cadastrada durante a
implantação do gasoduto.

Exemplo de sondagem feita em uma adutora.

Exemplo de interferência não cadastrada

b) Implantar e operar o sistema de proteção catódica durante a fase de montagem do gasoduto.

Cabo de PT soldado na tubulação

Ponto de monitoramento

c) Adotar os procedimentos executivos para o adequado reaterro de vala estabelecidos nas normas
da Comgás.

Cachimbo da Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto

d) Implantar e monitorar o sistema de proteção catódica durante a operação do gasoduto.
O monitoramento do sistema de proteção catódica não pôde ser feito, pois a operação do
gasoduto só é realizada após comissionamento, ação que depende da Licença Ambiental de
Operação.

e) Seguir os procedimentos de soldagem estabelecidos nas normas da COMGAS.
As fotos a seguir apresentam alguns exemplos de etapas de soldagem em tubulação de aço.

Acoplamento
Rua Nhumirim

Soldagem de coluna
Rua Nhumirim

f) Realizar testes hidrostáticos na tubulação após termino das obras de implantação do duto e
anterior a sua entrada em operação, apresentando os resultados através de relatórios.

Registradores e Balança de Peso Morto

VIDE ANEXO 2
g) Realizar inspeções nas soldas através de ensaios não destrutivos (líquidos penetrantes, ultra-som
ou gamagrafia) apresentando os resultados através de relatório das inspeções.

Ensaio de Ultra-som

Verificação da qualidade do revestimento

VIDE ANEXO 3

h) Evitar a instalação das caixas de válvulas e da ERP em locais de lençol freático aflorante, vias de
declividade acentuada, que possa ter escoamento de grande volume de água pluvial e fundos de
vale, onde pode ocorrer acumulo de água. Projetar e construir as caixas de válvulas com respiro, de
modo a garantir ventilação adequada das mesmas.
As caixas de válvulas assim como a ERP estão instaladas conforme as especificações acima
citadas conforme projeto.
i) Instalar sinalização subterrânea no gasoduto através da aplicação de faixas plásticas sinalizadoras

Cachimbo da Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto

j) Instalar sinalização aérea na faixa do gasoduto por meio de marcos de concreto em cruzamentos
do duto com ruas, avenidas e rodovias entre outros, conforme estabelecido nas normas da Comgás.
Os marcos de concreto de sinalização devem conter o telefone de emergência da Comgás para
contato em casos de acidentes, bem como avisos de advertência.

Avenida Senador Teotônio Vilela

k) Instalar sinalização aérea através de dispositivos tipo, placas de identificação e marcos de
concreto objetivando identificar cada válvula de bloqueio envolvida no sistema e a caixa de ERP. As
mesmas devem conter o telefone de emergência da Comgás para contato em caso de acidentes,
bem como avisos de advertência pertinentes aos riscos das instalações e produtos envolvidos.

Válvula na Av. Senador Teotônio Vilela

ERP na Av. Senador Teotônio Vilela

l) Adotar uso do BIP e telefone como sistemas de comunicação entre os membros das equipes de
operação e de emergência.
A utilização de celular já faz parte dos procedimentos de rotina da COMGAS. Para está obra os
responsáveis poderão ser contatados através dos telefones / rádios:
● Engª Josane Montano – CELULAR: (11) 9655 3949 / NEXTEL: 50526٭151
● Ouvidoria COMGAS – 08000 161667
m) Atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos padrão (PGR) de acordo com as
recomendações efetuadas no Parecer Técnico nº 002/04/EIPE/EIPR, de 30/06/04.
n) Revisar o Plano de Ação de Emergência padrão (PAE) de acordo com recomendações
efetuadas no parecer técnico nº 002/04/EIPE/EIPR, de 30/06/2004.
o) Apresentar programa de informação e conscientização da população vizinha ao gasoduto.

4 – Comprovar o atendimento as recomendações do item IV do Parecer Técnico nº
076/05//04/EIPR da CETESB, ou seja:
- Relatório OAP-EL-702.03261-1
4.1 - Com relação ao potencial de toque no metal durante a ocorrência de curto-circuito, observouse que no trecho da rua República do Iraque, os valores calculados estão acima do valor admissível
para o corpo humano. Desta forma, para evitar riscos de elevação de potencial de toque quando
ocorrer algum tipo de manutenção no duto, o relatório recomenda:
- que as válvulas de bloqueio sejam instaladas no mínimo a 150 m da torre [#238ª] da LTA 230 kV
SJC-TAU e da torre [#239] da LTA 238 kV SJA-TAU;
- aplicar uma camada adequada de pedra britada e/ou asfalto nos locais de manobras das válvulas
de bloqueio;
- que este trecho seja seccionado por juntas isolantes (classe 5 kV) na entrada do CRM ou ERP.
4.2 – Poderá ocorrer riscos de elevações de tensão no isolamento do gasoduto de 6” e tubos
metálicos acima do estabelecido pela norma neste trecho com as torres [#238A#239] da LTA-SJCTAU 230 kV. O relatório recomenda a instalação adequada de anodos, conforme definido na folha
12, na Av. Senador Teotônio Vilela, rua Jordão M. Ferreira e rua República do Iraque.
- Relatório OAP-EL-702.03261-2
4.3 – Poderá ocorrer riscos de elevações de tensão no isolamento do gasoduto de 6” e tubos
metálicos acima do estabelecido pela norma neste trecho com as torres [#5#6] da LTA-SJC-APA
88kV. O relatório recomenda a instalação adequada de anodos, conforme definido na folha 16, na
Av. Senador Teotônio Vilela, rua Jordão M. Ferreira e rua República do Iraque.
4.4 – Com relação ao potencial de toque no metal durante a ocorrência de curto-circuito, observouse que no trecho da rua República do Iraque, os valores calculados estão acima do valor admissível
para o corpo humano. Desta forma, para evitar riscos de elevação de potencial de toque quando
ocorrer algum tipo de manutenção no duto, o relatório recomenda:
- que as válvulas de bloqueio sejam instaladas no mínimo 150 m da torre [#7} da LTA 88 kV SJCAPA, torres [#5#6] da LTA 238 kV SJA-TAU e torres [#3#4] da LTA 88 kV SJC-JPR.
- aplicar uma camada adequada de pedra britada e/ou asfalto nos locais de manobras das válvulas
de bloqueio.
- que este trecho seja seccionado por juntas isolantes (classe 5 kV) na entrada do CRM ou ERP.
- Relatório OAP-EL-702.03261-3
4.5 - Com relação ao potencial de toque no metal durante a ocorrência de curto-circuito, observouse que no trecho da rua República do Iraque, os valores calculados estão acima do valor admissível
para o corpo humano. Desta forma, para evitar riscos de elevação de potencial de toque quando
ocorrer algum tipo de manutenção no duto, o relatório recomenda:
- que as válvulas de bloqueio sejam instaladas no mínimo 200 m da torre [#4} da LTA 88 kV ERAJCE.
- aplicar uma camada adequada de pedra britada e/ou asfalto nos locais de manobras das válvulas
de bloqueio.
- que este trecho seja seccionado por juntas isolantes (classe 5 kV) na entrada do CRM ou ERP.
Em conformidade com as exigências acima citadas, as válvulas das localidades acima estão
instaladas conforme projeto respeitando as distâncias e as medidas de mitigação necessárias
conforme as fotos abaixo, assim como junta de isolação conforme certificação em anexo e foto
aplicadas junto a ERP.

Avenida Senador Teotônio Vilela

Junta de isolamento aplicada na ERP

VIDE ANEXO 4
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ANEXOS
5.1 Anexo 1 – Relatórios de estabilização Geotécnica;
5.2 Anexo 2 – Teste Hidrostático;
5.3 Anexo 3 – Ensaios Não Destrutivos;
5.4 Anexo 4 – Certificação das juntas de isolamento aplicadas.
5.5 Anexo 5 – Cronograma de realização de simulados.

5.1 Anexo 1- Relatórios de estabilização Geotécnica

5.2 Anexo 2 – Teste Hidrostático

5.3 Anexo 3 – Ensaios Não Destrutivos.

5.4 Anexo 4 - Certificação das juntas de isolamento aplicadas.
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5.5 Anexo 5 - Cronograma de realização de simulados
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