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RESUMO
A ferramenta para identificar riscos no projeto de traçados de gasodutos,
seja de transporte ou de distribuição, em diferentes regiões totalmente povoadas,
não povoadas ou mistas, que influencia na tomada de decisões da aprovação de
licenciamentos ambientais pode ser a análise de risco, no que diz respeito a
acidentes fatais. Além da análise de risco, a empresa responsável pelo projeto do
traçado de gasoduto deve apresentar o Relatório Ambiental Preliminar (RAP) no
licenciamento ambiental. O objetivo principal dessa dissertação foi analisar a
contribuição da análise de risco em projetos de traçados de gasodutos de
distribuição em regiões mistas no Estado de São Paulo, a partir de um estudo de
caso do gasoduto de Tambaú/SP. A análise de risco como também o RAP,
documentos apresentados aos órgãos estaduais ambientais em São Paulo
competentes para realizar o licenciamento ambiental, podem auxiliar a garantir que a
variável ambiental seja considerada na fase de concepção do projeto de traçado
notadamente no que diz respeito à alternativa locacional. Para tanto, foram
analisadas preliminarmente questões teóricas sobre risco social e ambiental na
sociedade contemporânea, enfatizando-se os eventos acidentais de dutos com
produtos combustíveis. Inicialmente discorreu-se sobre o método de elaboração de
projetos de gasodutos de distribuição, ressaltando-se igualmente a composição
química do gás natural e a avaliação do risco socioambiental. Efetuou-se um estudo
de caso do gasoduto de distribuição de Tambaú/SP a partir da descrição da
localização do empreendimento e de seu licenciamento ambiental efetivado. Nesta
fase foi feita a comparação do traçado real licenciado ambientalmente com traçado
alternativo proposto. Observou-se uma oportunidade de melhoria nos “softwares” de
análise de risco incorporando-se o georreferenciamento, aperfeiçoando-se assim, a
precisão nos cálculos, fato que não ocorre atualmente. Essas duas técnicas
associadas podem melhorar muito as alternativas locacionais de gasodutos e
consequentemente a viabilidade ambiental junto aos órgãos regulamentadores.
Finalmente realizou-se uma análise crítica em relação aos aspectos ambientais nas
normas técnicas da P4.261 da CETESB e NBR 12.712. Conclui-se que há
necessidade que as referidas normas técnicas induzam os projetistas a considerar
os parâmetros específicos para que os traçados contemplem particularmente a
variável ambiental. Por fim, sugeriu-se a utilização de método de identificação dos
impactos ambientais e seus danos. Apresenta-se uma matriz de interação
comparando-se os dois traçados, real e alternativo, relatando suas diferenças
impactantes ao meio ambiente.
Palavras-chave: análise de risco; projeto de gasodutos; licenciamento ambiental.

ABSTRACT

Risk analysis as a criterion for choice of route for pipelines: The case of
pipeline distribution Tambaú/SP

A tool for identifying risks in pipeline routes projects, either for gas
transmission or distribution throughout regions with differentiated levels of human
occupation (high, moderate and low), influencing approval decisions on
environmental licenses, can be the risk analysis regarding fatal accidents. Besides
the risk analysis, the company responsible for designing the pipeline route has to
submit the Preliminary Environmental Project as part of the environmental licensing
process. The major objective of this dissertation is to assess the contribution of risk
analysis in projects involving pipeline for gas distribution in areas moderately
occupied in the State of São Paulo, taking the Tambaú gas pipeline as a case study.
Both risk analysis and the Preliminary Environmental Report are documents
submitted to environmental institutions involved with environmental licensing at the
state level; together they ensure that the environmental variable to be effectively
considered in the design phase of the gas pipeline route. In this regard, as more than
one route are always considered as locational alternatives, issues concerning both
social and environmental risks of accidents related to fuel distribution pipelines are
analyzed from the theoretical perspective for each of them. At first the dissertation
discusses the method used for preparing the project on gas pipeline distribution
emphasizing the chemical composition of the gas to be transported and also the
basis of the undertaken socio-environmental risk assessment. It follows a case study
on the Tambaú gas distribution pipeline based on both the description of its
geographical localization and its effectively realized environmental licensing process.
At this point, a comparison of the real route (that was the subject of the approved
environmental license) with a proposed alternative route was made. In this process, it
was observed an opportunity for software improvement on risk assessment (including
georeferencing) as it regards to the present demand for high precision in risk
calculations. These two techniques together can greatly improve the selection of the
best locational alternative for the construction of the gas distribution pipeline, this way
improving the environmental sustainability of the project submitted to environmental
authorities. A critical analysis of the environmental aspects of both technical
standards, CETESB (environmental agency) P4.261and NBR 12.712, also was
carried out. In conclusion, it can be said that there is a need for the referred technical
standards to induce technical designers to consider specific parameters to assure
that the pipeline routes effectively contemplate the environmental variable. As a
result, it was proposed a method that can be used for identification of possible
environmental impacts and damages in similar projects. It encompasses an
interaction matrix that enables comparison of two routes, both real and alternative,
highlighting their differences concerning environmental impacts.
Keywords: risk analysis, gas pipeline project, environmental licensing

Lista de Ilustrações

Figura 1 –

Camadas de pré-sal na bacia de Santos, SP.

40

Figura 2 –

Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e
Localização de Tambaú na Ugrhi 4 – Pardo

44

Figura 3 –

Cenário padrão dos eventos acidentais considerados

53

Figura 4 –

Probabilidade de fatalidade da região 1 e 2, P4.261 Cetesb

54

Fotografia 1 -

Explosão de gasoduto na Cidade do México, em 1984

27

Fotografia 2 -

Acidente no gasoduto em Appomatox, Virginia, EUA.

28

Fotografia 3 -

Deslizamento de terra no morro do baú, Gaspar, SC.

29

Fotografia 4 -

“bola de fogo” desprendida em incêndio de uma
indústria química em Diadema, SP em 27 de março de
2009

35

Fotografia 5 -

Trajeto atual do gasoduto de Tambaú/SP

45

Fotografia 6 -

Trajeto atual do gasoduto de Tambaú/SP, com a área
de influência

58

Fotografia 7 -

Área da hipótese acidental real H1

59

Fotografia 8 -

Área da hipótese acidental real H2

60

Fotografia 9 -

Traçado alternativo – vista 1

63

Fotografia 10 -

Traçado alternativo – vista 2

63

Fotografia 11 -

Traçado alternativo – vista 3 – Rua Germano Cassiolato

64

Fotografia 12 -

Traçado alternativo – vista 4 - Rua Germano Cassiolato

65

Fotografia 13 -

Traçado alternativo – vista 5 - Rua Germano Cassiolato

66

Fotografia 14 -

Rua Germano Cassiolato – gasoduto de 7 bar com o
novo traçado proposto - vista 6

67

Fotografia 15 -

Vista geral do gasoduto com o traçado alternativo

68

Fluxograma 1 –

Etapas do licenciamento ambiental no Estado de São
Paulo

47

Gráfico 1 –

Classificação das causas acidentais em tubulações de
aço-carbono

31

Gráfico 2 –

Classificação de acidentes relacionados a forças
externas em tubulações metálicas enterradas

32

Gráfico 3 –

Distribuição dos equipamentos envolvidos em falhas de
construção ou operações de tubulações metálicas

33

Gráfico 4 –

Classificação das causas de incidentes com mortos ou
feridos para a tubulação metálica não aérea

34

Gráfico 5 –

Produção nacional de gás natural jan/00 a jan/10

41

Gráfico 6 –

Evolução da malha de gasodutos de transporte no
Brasil 1972 a 2010

43

Gráfico 7 –

F-N de tolerabilidade para risco social

55

Gráfico 8 –

Resultados obtidos na Curva F-N do traçado real e
alternativo

74

Quadro 1 –

Etapas de um projeto de implantação de gasodutos

37

Quadro 2 –

Detalhes do caminhamento do gasoduto

50

Quadro 3 –

Hipóteses acidentais da análise de risco real

56

Quadro 4 –

Resultado dos modelos de consequências para os
cenários acidentais contemplados no Sistema de
Distribuição de Gás Natural (SDGN) de Tambaú/SP

56

Quadro 5 –

Quantidade de pessoas expostas na área de influência

73

Quadro 6 -

Resultados obtidos Curva F-N do traçado real e
alternativo

75

Quadro 7 –

Impactos ambientais em gasodutos que decorrem ao
diagnóstico ambiental

84

Quadro 8 –

Avaliação ambiental do gasoduto de Tambaú/SP

86

Quadro 9 –

Matriz de interação do gasoduto de Tambaú/SP dos
traçados real e alternativo

87

Lista de Abreviaturas e Siglas
Alarp

As Low as Reasonably Practicable

ANP

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Arsesp

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de SP

Bleve

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

Cetesb

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Comgás

Companhia de Gás de São Paulo

CRM

Centro de Regulagem e Medição

Cspe

Comissão de Serviços Públicos de Energia

DNV

Det Norske Veritas

DOT

Department of Transportation

Eaar

Estudo de Avaliação e Análise de Risco

EIA

Estudo de Impacto Ambiental

Gasbol

Gasoduto Bolívia-Brasil

GLP

Gás Liquefeito de Petróleo

GN

Gás natural

Hn

Hipóteses acidentais

LP

Licença de projeto

LO

Licença de Operação

LI

Licença de Instalação

Mhidas

Major Hazards Incident Data Service

ONG´s

Organizações não governamentais

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PBgas

Companhia Paraibana de Gás

Pead

Polietileno de Alta Densidade

Plangas

Plano de Antecipação de Produção de Gás

RAP

Relatório Ambiental Preliminar

RIMA

Relatório de Impacto Ambiental

SDGN

Sistema de Distribuição de Gás Natural

Sema

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

SRD

Safety and Reliability Directorate

TBG

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.

TGB

Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia Brasil

TPL

Transco Pipe Line

Ugrhi

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

13

2 OBJETIVOS

17

2.1 Objetivo geral

17

2.2 Objetivo específico

17

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

19

4 ESTUDO DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO

20

4.1 Avaliação do risco sócio ambiental

25

5 OS EVENTOS ACIDENTAIS COM DUTOS COM PRODUTOS
COMBUSTÍVEIS

27

6 MÉTODO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GASODUTOS DE
DISTRIBUIÇÃO

36

7 EXPLORAÇÃO, COMPOSIÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO
DO GÁS NATURAL NO BRASIL

39

8 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO

44

8.1 Localização do empreendimento

44

8.2 O licenciamento ambiental do gasoduto de Tambaú/SP.

46

8.3 Características técnicas do gasoduto de Tambaú/SP.

48

8.4 Descrição de traçado do gasoduto de Tambaú/SP.

49

9 A ANÁLISE DE RISCO REAL DO GASODUTO DE TAMBAÚ/SP.

52

9.1 Cenário padrão dos eventos acidentais considerados

53

9.2 Identificação dos eventos perigosos

55

9.3 Estimativa de consequência do cenário acidental

56

9.4 Apresentação da estimativa da população exposta aos efeitos de
radiação térmica da análise de risco real

57

10 TRAÇADO ALTERNATIVO

62

10.1 Comparando de número de fatalidades do traçado real com a do
alternativo

68

11 DISCUSSÕES SOBRE OS ASPECTOS AMBIENTAIS NAS
NORMAS P4.261 E NBR 12.712

76

11.1 A norma P4.261 da Cetesb

76

11.2 A norma NBR 12.712

77

11.3 A visão ambiental nas normas de elaboração de projetos e análise
de riscos no Estado de São Paulo

80

11.4 A matriz de interação aplicada à implantação do gasoduto de
Tambaú/SP.

85

12 CONCLUSÕES

89

REFERÊNCIAS

94

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

97

13

1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende mostrar a utilização da análise de risco como
ferramenta alternativa na determinação de traçados de gasodutos em regiões
habitadas ou não, rural e urbana, sendo um pré-requisito no projeto de gasodutos,
licenciamento ambiental e aprovação de projetos em prefeituras locais.
Justifica-se a escolha do tema devido a pouca utilização da análise de risco na
tomada de decisão de traçados de gasodutos considerados arriscados, aspecto
amplamente discutido neste trabalho.
Empresas distribuidoras de gases combustíveis podem perder parte de seu
patrimônio para reparar danos materiais, ambientais e sociais ocasionados por
falhas em sua operação. Quanto maior for o conhecimento dos riscos pertinentes a
operação de gasodutos menor serão os eventos acidentais.
Devido à competitividade do mercado de distribuição de energia, as empresas
desse ramo não querem mais perder investimentos devido a eventos acidentais na
implantação e operação de seus empreendimentos de transporte de gases
combustíveis. Para tanto, providências devem ser tomadas na prevenção desses
acidentes.
Deve-se pensar em um equilíbrio entre a segurança e o custo de implantação
de gasodutos, visando a proteção de vidas, para tanto, as premissas construtivas
básicas são definidas pela NBR 12.712 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (1993) e pelo Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de
Análise de Riscos a P4.261 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(2003), além de outras normas internas específicas de cada operadora de
distribuição de gás combustível.
O Relatório Ambiental Preliminar (RAP) e o Estudo de Avaliação e Análise de
Risco (Eaar) do processo de licenciamento ambiental de um gasoduto são
ferramentas importantes na prevenção de eventos acidentais em transporte de gás
combustível, que possibilitaram as conclusões deste trabalho.
Abordou-se neste trabalho, um estudo de caso da análise de risco requerido no
processo de licenciamento ambiental da implantação do gasoduto do trecho de
distribuição de gás natural de Tambaú/SP, projetado e comissionado pela
Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), com intuito de diminuir o risco social a
partir de um novo traçado.
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Em consulta a vários profissionais na área de projetos de gasoduto, constatouse que a análise de risco é feita após o projeto básico já concluído. Na verdade, a
análise de risco serve para verificar se há pontos vulneráveis em zona inaceitável
prescritos pela norma técnica P4.261. Em poucos casos, “softwares” de análise de
riscos são utilizados para determinação de traçados em gasoduto de transporte e
distribuição que atravessam regiões passíveis de impactos ambientais, considerados
casos críticos e não rotineiros, apesar de já aplicado no projeto de Taubaté/SP.
Impacto ambiental é toda consequência ao meio ambiente causado por
alterações e atividades do ser humano, levando-se em conta uma pequena ou
grande modificação, classificando-se como “positiva” ou “negativa”.
O processo de licenciamento ambiental nos casos de gasodutos, leva em conta
o princípio da preservação, o qual fundamenta os efeitos adversos conhecidos nas
atividades antrópicas a serem prevenidas.
O princípio da prevenção ambiental é o maior e o mais importante princípio do
ordenamento jurídico ambiental, visto que, parte do pressuposto incontestável de
que a prevenção é o grande objetivo de todas as normas ambientais, pois uma vez
desequilibrado o meio ambiente, a reparação ou a recomposição é, na maior parte
das vezes difícil, ou praticamente impossível voltar ao estado físico que se
encontrava, podendo os efeitos serem apenas amenizados, isto é, restaurar
parcialmente na medida do possível.
A principal diferença entre os princípios, precaução e prevenção, é a
problemática das possíveis consequências adversas e não conhecidas em uma
determinada atividade. Enquanto o princípio da prevenção fundamenta-se nos
conhecimentos das causas adversas, com tecnologias para mitigá-las, já o princípio
da precaução busca a existência de dúvidas científicas sobre possíveis ameaças a
fim de se evitar a concretização de tais danos. Ambos são princípios fundamentais
que norteiam a legislação ambiental brasileira.
As consequências de um acidente são bem conhecidas por peritos, portanto
podem ser incluídas na análise de viabilidade ambiental.
Projetos modernos de gasodutos objetivam um trajeto com menor custo, mas
que possuam segurança e pequenos impactos ambientais, tanto em sua
implantação quanto na operação.
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No Brasil, a preocupação com as questões ambientais é
relativamente recente. Até a década de 70, ações governamentais no
sentido de compatibilizar as atividades humanas com a conservação
do ambiente foram pontuais e, na maioria das vezes, desconectadas
das políticas de desenvolvimento econômico. (KIRCHHOFF, 2004,
p.14)

A função do licenciamento ambiental é a necessidade de assegurar que a
atividade econômica possa realizar-se com todos os benefícios que proporciona um
desenvolvimento urbano, sem prejudicar a capacidade do meio ambiente de atender
às necessidades atuais e das gerações futuras, caracterizando o desenvolvimento
sustentável. Contudo, o princípio da prevenção não é muito praticado, pois a análise
de risco atualmente é uma ferramenta pouco utilizada na elaboração de projetos de
traçados de gasodutos.
O desenvolvimento sustentável é capaz de suprir as necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras
gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos naturais para o futuro,
proporcionando um desempenho ambiental satisfatório.
Nos últimos anos, mais precisamente a partir da abertura do mercado de
petróleo e gás natural brasileiro às empresas privadas pela Emenda Constitucional
nº 9/95, na qual tratam aspectos de transmissão e distribuição de gás combustível,
condições de contratação e regras para órgãos reguladores, aceleram a construção
de gasodutos, devido à grande demanda do setor energético nacional.
Vale lembrar, conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), será implantado o Projeto Malhas nos próximos anos no
Brasil. Trata-se de uma modelagem de negócio elaborado pela Petrobrás para a
expansão do transporte de gás natural na rede Nordeste e Sudeste do país, tendo
um prazo de 20 anos para ser concluído. Esse crescimento demanda uma maior
infraestrutura e tecnologias ambientais voltadas à indústria do gás natural,
especialmente no que se refere à expansão das redes de gasodutos.
Para Kirchhoff (2004), a análise de risco é um instrumento muito pouco
utilizado como utensílio de tomada de decisão na concepção de projetos de traçado,
mas com uso crescente, o que se aproxima muito da realidade de outros países
considerados mais desenvolvidos. Assim, ao contemplar a avaliação dos riscos
sociais, viabiliza-se a implantação do gasoduto e torna-se útil ao licenciamento
ambiental. O uso crescente de análise de risco deu-se pela evolução de “softwares”
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baseados
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parametrizados conforme o Estudo de Análise e Avaliação de Risco Individual para
Instalações Padronizadas de Gás Natural, normalmente dito como “estudo padrão”
(COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO, 2001).
Para especialistas em riscos de gasodutos, tais como Marcos Aparecido
Franco Portela (informação verbal)1, a análise e elaboração de riscos sociais na fase
de projeto de traçados, influencia diretamente nos resultados do número de
fatalidades na área vulnerabilidade, ou seja, na comunidade lindeira ao gasoduto.
Para Kirchhoff (2004), a importância da aplicação de tal ferramenta se faz
notória em construção de gasodutos, sendo um meio de transporte de gás
combustível que merece atenção devido aos riscos de acidentes associados à sua
presença em áreas rurais e mistas. Levando-se em conta rupturas totais e parciais
ao gasoduto, pessoas próximas ao ponto de vazamento, denominadas lindeiras,
estarão em risco, devido às propriedades inflamáveis e tóxicas do gás transportado.
Na avaliação do artigo 2º da Resolução nº 001 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (1986), a construção dos dutos de gás natural é considerada
potencialmente causadora de danos sociais, consequentemente ambientais,
significativos, portanto elegível de licenciamento ambiental.
A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (1997) nº 237 regula o
procedimento de Licenciamento Ambiental para diversos empreendimentos,
cabendo a transporte de gás natural através de gasodutos, objetivando um vínculo a
Constituição Brasileira.

1 Informação obtida através de entrevista em junho 2009
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2

OBJETIVOS

O objetivo principal foi estudar as técnicas de análise de risco para gasodutos
de distribuição no Estado de São Paulo com suas correlações nos projetos de
traçados e, secundariamente, abordar as normas NBR 12.712/93 e P4.261
destacando-se importância a variável ambiental em sua conjuntura (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993; COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2003).

2.1 Objetivo geral

O objetivo geral da pesquisa é propor a necessidade de utilização da análise
de risco como utensílio útil na locação de traçados de gasodutos, no licenciamento
ambiental e aprovação de projetos executivos nos órgãos reguladores.
O presente trabalho pretende verificar os benefícios da utilização da análise de
risco como ferramenta de determinação de traçados de gasodutos em regiões
mistas (rural e urbana, habitadas ou não), associados a normas técnicas que
referenciam parâmetros ambientais e suas oportunidades de melhoria.
Abordar as normas diretivas para elaboração de projetos NBR 12.712
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993) e de análise de risco
P4.261 (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2003), sendo
atualmente de grande importância na tomada de decisão de traçados de gasodutos
e também na viabilidade ambiental.

2.2 Objetivo específico

No primeiro momento, a reavaliação do Estudo de Análise e Avaliação de
Risco (Eaar) do gasoduto de distribuição da cidade de Tambaú/SP com
aproximadamente 9.700 m de extensão (Kaslauskas, 2006), tema importante no
licenciamento ambiental do empreendimento. Para tanto, foram estudadas
alternativas locacionais de traçado considerando os riscos associados ao gasoduto
já implantado.
Apresentação de uma nova proposta de traçado, dito alternativo, que
objetiva diminuir as áreas de vulnerabilidade a incidência de radiação térmica devido
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a uma possível ruptura total do gasoduto, com um vazamento de gás natural e
posteriormente uma ignição provocando uma “bola de fogo” caracterizando-se como
um acidente tecnológico. Esse novo traçado levou em conta áreas urbanas
habitadas ou não, com um gasoduto de pressão de 7 bar, fabricado em açocarbono, com a caracterização de novas hipóteses acidentais (Kaslauskas, 2006),
visando assim, comparar traços a partir do uso da análise de risco.
Em segundo momento, a análise das normas técnicas NBR 12.712
(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS,

1993)

e

P4.261

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2003) visando o
aprimoramento do desempenho ambiental exigido nos dias de hoje, sendo
amplamente discutidas no decorrer desse trabalho, com o objetivo de melhorar o
desempenho

ambiental

focando

na

percepção

de

possíveis

fatalidades.

Posteriormente, analisar os possíveis impactos ambientais do gasoduto em questão,
por meio de uma matriz de interação a ser aplicada em um RAP.
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3

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente o método de pesquisa utilizado foi o indutivo, que partiu de dados
particulares para se chegar às conclusões gerais.
Em algumas etapas da pesquisa, foi utilizado o método dedutivo, que parte de
dados gerais para os específicos e na qual foi focada a obtenção da veracidade da
discussão proposta por meio de confronto de dados da análise de risco real com a
nova análise de risco com o novo traçado, dito alternativo
Para alcançar os objetivos propostos, os procedimentos metodológicos
empregados foram:


Revisão

bibliográfica

específica,

em

livros,

apostilas,

sites

especializados, principalmente na ANP e GasNet (2009), O site do Gás
Natural, periódicos, publicações, relatórios de Estudos d análise e
avaliação de riscos (Eaar) de gasodutos, com a finalidade de se identificar
as opções de determinação de traçados, no Brasil e no mundo;


Levantamento de campo: vistoria minuciosa de todo o gasoduto de
Tambáu/SP, com o objetivo de perceber os riscos que ainda existiam no
local e o que poderia ser modificado;



Inserção de novo traçado de gasoduto: Distanciamento do gasoduto de
habitações, analisando quantitativamente com uma nova análise de risco,
levando-se em conta a diminuição do risco social comparado ao do
traçado real;



Descritivo-analítica: planilhas da análise de risco real comparados aos
novos resultados, fruto de cálculos baseados em nova análise de risco;



Sistematização das informações: pela análise, resumo e cruzamento de
todos os dados coletados, podendo-se chamar de análise de risco real
comparado análise de risco do novo traçado; e



Leitura das normas: NBR 12.712 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1993) e P4.261 (COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2003), propostas de incremento da variável
ambiental para parametrização dos sistemas de transporte e distribuição
de gás combustível.
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4

ESTUDO DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO

A palavra risco faz parte do nosso dia-a-dia e é usada em diversas maneiras
para muitas coisas. O risco do acidente, o risco de dar errado, o risco iminente, o
risco elevado são alguns exemplos corriqueiramente encontrados nas literaturas
técnicas ou leiga, cujo sentido predominante é o de representar certa chance de algo
acontecer em qualquer tipo de atividade.
Risco sempre é uma parte vital no gerenciamento da informação na
área financeira de investimentos e seguros. Riscos tecnológicos, por
sua vez, passaram a ser analisados durante a II Grande Guerra em
pesquisas de operações militares e, mais adiante, em energia nuclear
e em exploração espacial (CARPENTER, 1995). Segundo o autor, o
interesse, até então, limitava-se a eventos esporádicos, mas
catastróficos. (KIRCHHOFF, 2004, p.20)

Pode-se dizer que o risco é iminente ou que o risco é elevado para algo que
nos parece certo ou com grande chance de acontecer, levando-se em conta o
conhecimento técnico e percepção do perigo. O risco é elevado quando os
parâmetros pré-estabelecidos são superados, por exemplo, dirigir automóvel em alta
velocidade.
Não é difícil perceber que “a chance de algo acontecer” está relacionada com
certo efeito observável sobre um bem que se quer resguardar, neste caso o meio
ambiente, podendo ser esse bem o homem, uma espécie vegetal ou animal, ou
ainda propriedades e equipamentos (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2008).
Conhecer e entender o relacionamento entre processos e ativos de um
empreendimento é o fator de sucesso crítico e decisivo para um processo de
licenciamento ambiental para gasodutos, ou seja, a inter-relação entre a sociedade
com o gasoduto e também os seus possíveis impactos ambientais.
O risco é caracterizado pela identificação das ameaças e sua área de
vulnerabilidade, portanto o risco = ameaças x vulnerabilidade, na qual medidas de
controle são criadas para diminuir a probabilidade de incidente e acidentes
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008).
Pode-se dizer que risco é maior quando nos aproximamos mais do perigo, mas
nunca pode ser considerado nulo ou zero.
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Para uma interpretação satisfatória de uma análise de risco, vale ressaltar
alguns conceitos básicos muito utilizados nos Estudos de Avaliação e Análise de
Risco:


Risco individual: risco de cada pessoa;



Risco social: risco de uma comunidade de pessoas;



Riscos ambientais: riscos que envolvem todo o ecossistema ou parte
dele;



Riscos tecnológicos: riscos pertinentes a implantações humanas;



Riscos a imagem da empresa: riscos propiciam a desconfiança aos
usuários do energético;



Área de vulnerabilidade: Região com incidência de radiação térmica
devido à explosão de um gasoduto;



Frequência: Ocorrência de fatalidade ao ano;



Danos ambientais: consequência do evento acidental levando-se em
conta o meio ambiente;



Danos materiais: consequência do evento acidental levando-se em conta
os bens materiais de todos os envolvidos, inclusive de terceiros; e



Danos pessoais: consequência do evento acidental levando-se em conta
ferimentos e fatalidade de pessoas.

Deve existir um comedimento na elaboração de um projeto de gasodutos, pois
a máxima segurança é intangível sendo que haverá sempre um risco de algo
acontecer em uma malha de gasodutos.
Um custo difícil a ser valorado é a reparação da imagem da empresa em caso
de um evento acidental envolvendo gasodutos, a população poderá ter aversão ao
gás combustível e disseminar rapidamente essa comiseração ao veículo da mídia. A
operadora não teria tempo hábil para conter a fluência dessas informações, às
vezes, censurável e precipitada.
Para a implantação de infraestrutura, deve haver uma avaliação técnica e
financeira no momento de projetar medidas associadas ao gasoduto, ou seja,
proteções que impeçam algum evento acidental. Tais custos de implantação podem
acarretar uma inviabilidade financeira à implantação. Ex: Uma grande extensão de
proteção no gasoduto com placas de concreto.
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O Estudo de Análise e Avaliação de Risco (Eaar) do gasoduto pode ser
dividido em quatro etapas principais:
1)

Reconhecimento, ou seja, levantamento de todos os dados da área de
estudo;

2)

Análise dos dados, verificando-se as suas inter-relações;

3)

Identificação dos riscos associados ao entorno do gasoduto, e

4)

Identificação dos possíveis impactos ambientais na implantação e
operação do gasoduto.

O interessante é notar que os aspectos ambientais vêm, gradual e
ininterruptamente, merecendo maior atenção dos órgãos licitantes. Os aspectos
ambientais são possíveis alterações ao meio ambiente devido à implantação de obra
de engenharia tais como a de gasoduto, que podem ser classificadas como impacto
ao meio físico, antrópico e biótico.
Pode-se definir impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer atividade
humana direta ou indiretamente, afetando a saúde, a segurança e padrão de vida do
meio antrópico e biótico, podendo classificá-lo como positivo ou negativo. Já o dano
ambiental tem conteúdo ambivalente com valoração nociva, considerando um
prejuízo qualquer do impacto ambiental negativo resultante, ocasionando ônus
sociais.
A nona rodada de licitações da ANP em 2007 para exploração e produção de
petróleo e gás natural em Recife/PE, houve novas exigências até então inéditas
como a de solicitar as operadoras de transporte de combustíveis uma cópia de pelo
menos uma licença ambiental, obtida no Brasil ou no exterior, em região de
características físicas semelhantes (terra, águas rasas e profundas). Outra exigência
inédita foi a de apresentação de cópia de certificado(s) emitido(s) por entidade
independente, comprovando-se a implantação do Sistema Integrado de Gestão de
Saúde e Segurança Ocupacional como sugere a OHSAS 18001/1999 (BRITISH
STANDARD INSTITUTION, 1999).
As empresas que disputaram ou disputarão novas concessões, devem
considerar a variável de possível dano social e ao meio ambiente como crucial para
a decisão de investimentos e minimização de risco do capital investido. Não é difícil
imaginar prejuízos nas implantações de gasodutos mal projetados, sendo que
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remanejamentos da rede de gasodutos são inviáveis depois de implantados.
Portanto, as medidas de controle para gerenciar o risco presente é a melhor
alternativa neste caso. A complexidade da estrutura jurídica de proteção ambiental,
o emaranhado de questões controversas e a confusão causada por desencontros
dos órgãos governamentais criam uma crescente demanda para escritórios de
advocacia especializados em danos ambientais, principalmente no que diz respeito a
valoração ambiental. A avaliação prévia dos riscos tecnológicos inerentes a ativos
colocados à disposição de empreendedores em leilões promovidos por agências
reguladoras torna-se crucial para que as empresas minimizem os riscos da
empreitada. Esta avaliação prévia dos riscos tecnológicos é de fundamental
importância para que o empreendedor tenha conhecimento dos custos envolvidos
caso tenha um evento acidental de grande porte.
Ao final de 1999, observaram-se várias oportunidades de investimento no setor
de infraestrutura de energia, inclusive o gás natural como a privatização da Comgás
resultando em um a expansão de gasodutos no Estado de São Paulo, portanto,
torna-se ainda mais evidente que a variável ambiental deve ser levada em
consideração, podendo ser determinante para a viabilidade do empreendimento.
Para Dias (2004), a importância da avaliação prévia de riscos sociais,
atualmente pouco usuais, tem o intuito de evitar desagradáveis surpresas ao
investidor, que conhecerá profundamente os riscos envolvidos e poderá ter plena
noção dos possíveis custos da reconstrução de propriedades e indenizações do
projeto no qual pretende investir.
O princípio da precaução pode orientar qualquer pessoa que tome decisões
importantes sobre empreendimentos que compreendam atividades perigosas, tais
como gasodutos e plantas industriais que podem ocasionar danos graves ao
ecossistema. Este princípio impõe-se, especialmente, aos poderes públicos, que tem
autoridade de aprovar grandes implantações, tais como a do Gasoduto Bolívia-Brasil
(Gasbol) no transporte de gás natural combustível. O princípio da precaução obriga
observar todas as variáveis que permitam detectar e avaliar o risco, para reduzi-lo a
um nível aceitável proposto pela Cetesb.
Levando-se em conta a princípio da precaução, decisões consideradas
preventivas devem ser tomadas na etapa de projeto para empreendimentos
considerados perigosos. Considerando-se esse princípio, ações relevantes de
mitigação e gerenciamento do risco devem ser implantadas.
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De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(2009), o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê muitos
investimentos em infraestrutura de transporte e distribuição de combustíveis que
serão cruciais para a sustentabilidade e aceleração do crescimento do país. O
sucesso dos participantes das licitações públicas destes projetos depende de uma
adequada análise prévia de suas percepções dos riscos socioambientais pertinentes
ao seu empreendimento.
Para Kirchhoff (2004), o uso da avaliação de risco serve como ferramenta para
tomadas de decisões mais racionais e efetivas na qual exista possibilidade de danos
sociais e ambientais. Várias são as definições de risco, mas, de maneira geral, pode
ser entendido como a combinação de dois conceitos: probabilidade e consequência.
Assim, se decide sobre o quanto algo é arriscado avaliando a probabilidade do
evento acontecer e a consequência danosa caso o evento acidental acontecesse.
Kirchhoff (2004) define a palavra “Hazard” como a indicação de algo que pode
causar dano ou lesão, é algo que leva ao risco e, no presente texto, será traduzida
pela palavra perigo. A relação entre risco e perigo é chamada de evento fortuito, ou
seja, uma situação em que alguém ou algo fica propenso ao perigo sem aviso prévio
e também, mais próximo do risco:
[...] risco e incerteza assumiram um papel em termos técnicos na
literatura sobre risco e segurança desde 1921, quando Frank Knight
anunciou em seu trabalho clássico 'Risk, uncertainty and profit' que:
- não se sabendo exatamente o que irá acontecer, mas conhecendose as chances do que pode acontecer, isso é risco, e
- não se conhecendo os riscos trata-se de uma incerteza. (ADAMS,
1995 apud KIRCHHOFF, 2004, p.9)

Para Kirchhoff (2004), a incerteza está presente em todos os possíveis
problemas ambientais, mas nem sempre é analisado. Em um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), é usado um número para representar o intervalo de valores “range”
que um parâmetro medido na avaliação, o que pode levar tanto a escolhas mais
otimistas como conservadoras, dependendo da visão do analista. Quando as
incertezas são grandes e importantes na análise do problema, o estudo pode não
ser plenamente informativo. Assim, a avaliação de risco proporciona uma forma
didática na análise de um problema, baseando-se na teoria da probabilidade.
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Atualmente, as análises de riscos são normalmente realizadas com “softwares”
específicos ou planilhas eletrônicas, devido à grande complexidade de tratamento de
diversas informações, tais como:


Cálculos probabilísticos;



Modelagens de dados com mapas em 3D e aerofotométricas e imagem
de satélites; e



Resultados da Frequência das fatalidades baseados em fatos históricos.

As análises de risco resultam em dados interpretativos visando à percepção do
analista aos perigos que a comunidade lindeira ao gasoduto estará exposta.

4.1 Avaliação do risco sócio ambiental

Pensando

no

conceito

de

civilização

que

se

baseia

na

extração,

beneficiamento, transformação e exploração dos recursos naturais; a sociedade
industrial se assemelha àquele pescador que suja o seu próprio rio que lhe serve de
sustento.
A relação do homem com o meio ambiente pode ser tratada como uma falta de
aplicação do Direito Ambiental no que diz respeito ao dano ambiental e sua
valoração. O homem percebeu que suas ações de modificação do meio ambiente
estavam influenciando a sua sobrevivência no futuro, para tanto ocorreu à evolução
do movimento ambientalista preconizada por uma crise ambiental marcada pela
percepção dos riscos tecnológicos da sociedade com as modificações do homem,
principalmente ocasionadas pela indústria, muito discutida por Beck (1992).
Minimizando riscos sociais, automaticamente estamos preservando o meioambiente, pois o homem faz parte dele. Acidentes incendiários causados por
gasodutos próximos a edificações são mais danosos em locais habitados. Nesta
linha de raciocínio, áreas rurais e com matas ciliares paralelas as rodovias seriam
mais fáceis de serem recompostas, bastando uma limpeza e replantio da área
degradada pelo incêndio.
Para Beck (1992), é interessante notar que a Sociedade de Risco não é um
processo intencional, é um processo de modernização tecnológica beneficiando o
homem, ou ainda um aperfeiçoamento de uma tecnologia já existente. Portanto,
quanto mais à sociedade industrial/urbana se afirma mais depressa as ameaças
aumenta ao meio ambiente, ela não percebe essas consequências e para Beck
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(1992) isto não é intencional. A Sociedade de Risco não considera em seus
planejamentos construtivos, as consequências drásticas de suas ações e essa
relação da sociedade com o meio ambiente, pode se chamar de riscos
socioambientais.
Muitas vezes a sociedade comemora a construção de novas obras de artes,
tais como: pontes, viadutos, condomínios, indústrias, mas na verdade, a própria
sociedade e o meio ambiente sofrerão as consequências de uma implantação sem
avaliação dos riscos socioambientais possíveis. A sociedade industrial e a sociedade
de risco são formações bem distintas em seus objetivos.
Para Silva Filho (2006) observa-se a preocupação no envolvimento da
comunidade lindeira ao gasoduto de Corumbá/MS, levando-se em conta o senso de
percepção da comunidade e com isso ajudar na minimização de danos no caso de
algum evento acidental, ressaltando a importância da operadora do gasoduto a
Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia Brasil (TGB) interagir com a
comunidade local para conhecer detalhes não perceptíveis aos projetistas e também
na elaboração de um gerenciamento do risco com boa sinalização e supervisão das
faixas de servidão.
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5

OS

EVENTOS

ACIDENTAIS

COM

DUTOS

COM

PRODUTOS

COMBUSTÍVEIS

Acidentes com dutos têm causado danos não só ao patrimônio das empresas,
mas principalmente, aos ecossistemas e às comunidades do entorno destes eventos
acidentais.
Eventos acidentais com dutos são comuns, vale destacar o que aconteceu no
México em 1984, na qual uma explosão de gasoduto de Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) atingiu cerca de 10 residências e incendiando toda a planta industrial que
armazenava esse combustível. A vizinhança, lindeira ao gasoduto, pensou tratar-se
de um terremoto devido ao forte barulho da explosão. Por volta das 5h45min do dia
18 de novembro de 1984 (Fotografia 1), ocorreu o primeiro “Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion” (Bleve), após um minuto outro Bleve aconteceu, sendo o mais
violento desta catástrofe, gerando uma “bola de fogo” com mais de 300m de
diâmetro, Cetesb em 2009. Neste evento acidental morreram 650 pessoas e 6400
ficaram feridas (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2001;
[2007]).

Fotografia 1 - Explosão de gasoduto na Cidade do México, em 1984.
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo ([2007])

O maior evento acidental no Brasil envolvendo produtos combustíveis ocorreu
na Vila Socó em Cubatão/SP em 1984, na qual uma das linhas que interliga a
Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão/SP, ao Porto de Alemoa/SP, em
Santos, rompeu-se devido a uma corrosão associada à falha operacional. Houve o
vazamento de gasolina em uma região alagadiça de manguezal, nas quais estavam
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assentadas várias famílias em construções de madeira amparadas em palafitas. A
liberação de gasolina se espalhou com a movimentação das marés e, ocorrendo
ignição seguida de incêndio de grandes proporções, causou a morte de 38 pessoas
e 53 feridos, cerca de quinhentos desabrigados, pânico na comunidade e nas
cidades vizinhas, interdição da Rodovia Anchieta, situada paralelamente à linha do
duto e contaminação de extensa área do manguezal (COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, [2006]).
Em 14 de setembro de 2008 na cidade de Appomatox no estado da Virginia
(EUA), ocorreu um grande evento acidental envolvendo transporte de gás natural
gerenciada pela Transco. Byron Coy, diretor da “U. S. Department of Transportation
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, Eastern Region”, em nota a
Williams “Transco Pipe Line” (TPL) de 25 de setembro de 2008, relata que houve
duas casas completamente destruídas, rodovia paralela danificada, 23 famílias
evacuadas do local e 5 pessoas hospitalizadas, sérios danos a rodovia e 46
empresas foram afetadas com a falta de energia ocasionada pela explosão.
Observa-se na Fotografia 2 que boa parte da vegetação rasteira também foi
destruída

(U.

S.

DEPARTMENT

OF

TRANSPORTATION

PIPELINE

HAZARDOUS MATERIALS SAFETY ADMINISTRATION, 2008).

Fotografia 2 - Acidente no gasoduto em Appomatox, Virginia, EUA.
Fonte: Abovetopsecret (2009)

Dados do evento acidental da Transco:


Data da construção: 1950 – gasoduto de transporte de gás natural;



Diâmetro: 30”;



Pressão de operação: 800 psig ou 56 bar;

AND
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“bola de fogo”: 11m de diâmetro;



Extensão térmica: 343 m de diâmetro;



Abertura no local do rompimento do duto: 4,5m de profundidade; e



Causa: em estudo preliminar não oficial, relata-se que foi por corrosão
externa.

No portal eletrônico americano ABC 13 News (2008), “John Batchedler” da
“Williams Gas Pipeline Company” (Transco) relata que a causa da explosão foi uma
corrosão externa, para tanto está sendo feita uma investigação rigorosa do caso.
Pode-se imaginar a proporção dos danos caso este gasoduto estivesse
próximo à região com grande aglomeração de pessoas. O dano ambiental também é
muito relevante, pois a recomposição da área degradada pode ser de difícil
recuperação.
Em 23 de novembro de 2008, o duto localizado em Gaspar/SC, conforme a
Fotografia 3 e operado pela Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia Brasil
(TBG) rompeu-se, provocando grande vazamento de gás natural. Ocorreu
vazamento de gás natural devido à ruptura total do gasoduto com posterior ignição,
provocando incêndio no gasoduto. O fornecimento de gás natural foi interrompido na
região na qual a hipótese inicial é que o rompimento foi causado por um
escorregamento de solo natural decorrente das chuvas. Em nota a TBG cita: “Uma
pedra de aproximadamente 15 toneladas rolou, juntamente com sedimentos e
vegetação,

por

cima

do

duto,

causando

o

rompimento

(MORADORES..., 2009).

Fotografia 3 - Deslizamento de terra no morro do baú, Gaspar, SC.
Fonte: Moradores... (2009)

naquele

ponto.”
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Observaram-se

evidentes

danos

ambientais

e

especificamente

sócio-

econômicos, pois afetou o fornecimento de gás. O referido evento acidental causou
o corte do fornecimento de gás para 60 indústrias e 77 postos de combustíveis
catarinenses. Também foram afetados 99% dos usuários de gás natural do Rio
Grande do Sul (MORADORES..., 2009).
A TBG, empresa subsidiária da Petrobrás e responsável pelo trecho, também
informou em nota, que não houve explosões na região.
Não há evidências de explosões em nenhuma parte da tubulação no
trecho acidentado do Gasoduto Bolívia-Brasil em Gaspar/SC, no dia
23/11/2008. Segundo análise preliminar dos técnicos da operadora,
uma explosão provocaria fissuras ao longo da faixa de terra onde o
gasoduto está enterrado. Após uma inspeção no local do acidente,
as equipes encontraram a faixa de terra intacta, assim constando um
escorregamento afetando a rede de dutos. (MORADORES..., 2009).

Segundo a Companhia Paraibana de Gás (2004) em seu estudo de ampliação
da rede de distribuição de gás natural em Campina Grande/PB em 2004, para uma
boa análise de riscos é necessário conhecer e aplicar nos cálculos, dados de
eventos acidentais ocorridos e com fonte confiável, para tanto, as empresas utilizam,
principalmente, banco de dados internacionais a seguir:
'Major Hazards Incident Data Service' (MHIDAS), organizado a partir
de dados coletados pelo SRD (Safety and Reliability Directorate), da
Inglaterra, uma das instituições mais respeitáveis na área de
prevenção de riscos químicos e petroquímicos no mundo;DOT,
organizado pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos
(EUA), contendo registros de acidentes envolvendo o transporte e
distribuição de gás natural neste país. (COMPANHIA PARAIBANA
DE GÁS, 2004, p.78)

A Companhia Paraibana de Gás (2004) apresentou uma análise histórica e
avaliação estatística através do banco de dados do DOT uma vez que o Mhidas é
mais bem aplicado na análise de acidentes envolvendo gasodutos de transporte e
não os de distribuição. Os dados dos Gráficos 1, 2, 3 e 4 se referem a gasodutos de
polietileno, pois prevalecem em termos de quilometragem em relação aos ramais em
aço. O objetivo principal da pesquisa da PBgás seria mostrar que eventos em
gasodutos acontecem com Frequência em todo o mundo.
Foram obtidos 2724 registros de acidentes envolvendo gasodutos de
polietileno, referentes ao período de 1984 a 2002.
Foram identificados 848 registros de acidentes envolvendo tubulações de açocarbono enterradas cujas causas mais frequente estão indicadas no Gráfico 1.
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No Gráfico 1, a análise das causas dos acidentes evidencia a importância das
chamadas forças externas, correspondendo a 66% do total de registros. Corrosão
corresponde com 9% do total. Cabe lembrar que 62% das tubulações onde
houveram incidentes devido à corrosão não apresentavam proteção catódica. Falhas
na construção podem ocorrer em soldas que devem ser prontamente reparadas para
evitar vazamentos durante a operação.
As forças externas são difíceis de serem contidas devido ao monitoramento ser
feito através de reportabilidades de expectadores de eventos acidentais.
Retro-escavadeiras modificando o ambiente, muitas vezes, expandindo vias ou
fazendo reparos em tubulações de outras operadoras de serviço público, tais como:
telefonia, água, esgoto, energia elétrica e etc.

Gráfico 1 – Classificação das causas acidentais em tubulações de aço-carbono
Fonte: Adaptado pelo autor com dados da Companhia Paraibana de Gás (2004)

O “U.S. Department of Transportation” (apud COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS,
2004) classifica dois tipos de forças externas: Forças naturais (movimentos da terra e

eventos climáticos) e escavações. No Gráfico 2 observa-se com mais detalhe a
distribuição de incidentes relacionados com estas forças.
As movimentações de terra são muito comuns em época de chuvas devido ao
encharcamento do solo. Gasodutos de alta pressão, ou seja, acima de 4 bar, são
muito locados em matas urbanas, às vezes, em elevações de pequenos morros com
cobertura vegetal. Essas movimentações provocam rupturas totais dos gasodutos
ocasionando grande vazamento de gás combustível.
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As estatísticas contribuem na análise real das principais ocorrências de danos
a gasodutos, indicando corretamente ações mitigadoras na concepção de projetos e
no gerenciamento do risco de operação.
O Gráfico 2 torna evidente a necessidade de adoção de sistemas ou
procedimentos de prevenção contra ações de terceiros que possam causar
incidentes ao gasoduto, tais como: barreiras físicas em concreto e sistemas de
sinalização em trechos bem vulneráveis a ação de terceiros.

Gráfico 2 – Classificação de acidentes relacionados a forças externas em
tubulações metálicas enterradas
Fonte: Adaptado pelo autor com dados da Companhia Paraibana de Gás (2004)

Pode-se também analisar os equipamentos que estão mais relacionados com
falhas na construção e operação do gasoduto.
Falhas na construção podem ocorrer com Frequência devido à mão de obra
especializada na solda de Polietileno de Alta Densidade (Pead) e aço-carbono.
Testes rigorosos de estanqueidade devem ser realizados para garantir que não
hajam vazamentos depois que a tubulação estiver enterrada, pois a identificação do
dano é mais difícil.
Portanto falhas na construção de gasodutos podem ser combatidas com uma
supervisão atuante e treinamentos com tecnologias atualizadas e de fácil acesso
aos trabalhadores (Gráfico 3).
Expansões urbanas são responsáveis por grande parte nos danos aos
gasodutos enterrados devido a falhas no cadastro das possíveis interferências
físicas de operadoras de serviço público.
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Gráfico 3 – Distribuição dos equipamentos envolvidos em falhas de construção ou
operações de tubulações metálicas
Fonte: Adaptado pelo autor com dados da Companhia Paraibana de Gás (2004)

A importância relativa do papel do operador aumenta quando são investigadas
as causas raízes dos acidentes envolvendo mortos e feridos. O fator humano
também está envolvido em ações de terceiros que devem, juntamente com falhas do
operador, receber maior treinamento no manuseio de máquinas e ferramentas.
Esse estudo da PBgás torna-se evidente a percepção das causas de eventos
acidentais envolvendo gasodutos de distribuição. No banco de dados “U.S.
Department of Transportation” (DOT), 62% dos acidentes são ocasionados por
ações de terceiros, ou seja, escavações e perfurações mal planejadas e devido à
expansão viária e urbana (COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, 2004).
Para um bom entendimento dos conjuntos de incidentes que resultam
ferimentos, podem-se classificar as suas causas conforme o Gráfico 4:
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Gráfico 4 - Classificação das causas de incidentes com mortos ou feridos para
a tubulação metálica não aérea
Fonte: Adaptado pelo autor com dados da Companhia Paraibana de Gás (2004)

A “bola de fogo” é ocasionada por falhas no armazenamento de produtos
combustíveis que ao se dispersarem no ar, sendo fator gerador da explosão a
ignição por faíscas ou calor.
Nos estudos de análise de riscos de gasodutos, são expressas as
consequências devido à radiação térmica provocada pelo evento de “bola de fogo”
ou jato de fogo às áreas de vulnerabilidade, consideradas em watts por metro
quadrado (W/m²).
A radiação térmica provoca muito calor em sua área de influência provendo
danos materiais e pessoais em toda comunidade lindeira ao gasoduto, tais danos
são estudados na elaboração de análise de risco para licenciamento ambiental do
empreendimento.
Incêndio de grandes proporções em gasodutos é muito difícil de combater pelo
corpo de bombeiros, devido à altura e extensão do fogo, sendo que a melhor
alternativa seria o fechamento de válvulas de bloqueio para estancar o combustível.
A comunidade lindeira ao gasoduto geralmente fica assustada ao ver os danos
causados por um acidente de grandes proporções e as operadoras têm que criar um
plano de atendimento de emergência, com acesso direto a mídia e com todos
acionistas da operadora.
Nos estudos de análise de riscos de gasodutos, são expressas as
consequências devido à radiação térmica provocada pelo evento de “bola de fogo”
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(Fotografia 4) ou jato de fogo às áreas de vulnerabilidade, consideradas em watts
por metro quadrado (W/m²)

Fotografia 4 - “bola de fogo” desprendida em incêndio de uma
indústria química em Diadema, SP em 27 de março de 2009
Fonte: Cruz (2009)

Está demonstrado nos relatos descritos nesta seção, que muitos eventos com
gases combustíveis acontecem frequentemente em todo o mundo e são
investigados com o objetivo de entender a causa raiz desses acidentes.
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6

MÉTODO

DE

ELABORAÇÃO

DE

PROJETOS

DE

GASODUTOS

DE

DISTRIBUIÇÃO

Atualmente as operadoras de gasodutos no Brasil, seguem alguns
procedimentos básicos para elaboração de projetos de redes de distribuição de gás
visando o menor custo de implantação contemplando segurança.
Analisando vários projetos, observa-se que há muitos anos, os projetistas
utilizam o seu “know-how” e “softwares” específicos de desenho para determinação
do melhor traçado.
Com o objetivo de diminuir os impactos ambientais, o projetista de traçados
leva em conta os impactos ambientais relevantes, seguindo o “princípio da
prevenção” abordado no Direito Ambiental. A sua atenção está voltada para o
momento anterior à consumação do dano, ou do mero risco. O risco quando não é
analisado criteriosamente, a reparação dos danos frequentemente é onerosa. A
degradação ambiental é considerada por várias correntes, irreversível, pois é muito
difícil reparar o desaparecimento de uma espécie, danos a terceiros, árvores nativas
e etc.
Fatalidades são irreparáveis e causam danos a imagem da empresa e
desconfiança sobre o produto ofertado. Em novembro de 1967, no qual o gasômetro
de gás natural da cidade de Santos explodiu, deixando 300 pessoas feridas,
conforme relatado no jornal “A tribuna” reproduzido do acervo do historiador Waldir
Rueda (2009), no qual provocou medo e desconfiança nos consumidores do gás.
Para Varella (2005), a necessidade de evitar a consumação de danos ao meio
ambiente, vem sendo frequentemente abordadas às medidas de controle em
declarações e sentenças de tribunais internacionais, tais como:


Convenção da Basiléia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de
resíduos perigosos e seu armazenamento (1988);



Convenção da diversidade biológica; e



O tratado da Antártida de 1991.

Na Política Nacional do Meio Ambiente, o princípio da prevenção aparece na
Lei nº 6.938/81, no seu artigo 2º, prevê que:
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A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana. (BRASIL, 1981).

A análise de risco para auxílio na elaboração de projetos se encaixa
perfeitamente na resolução CONAMA nº 237 e na lei nº 6.938, prevendo danos
sociais e ambientais com trajetos mais distantes de áreas vulneráveis (BRASIL,
1981; CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997).
Diante dos fatos abordados neste trabalho, é apresentada a comparação dos
dois métodos de elaboração de projetos, tradicional e proposto, promovendo
melhorias consideráveis no resultado do Estudo de Avaliação e Análise de Risco
(Quadro 1).

Método tradicional

Método proposto

Avaliação de viabilidade financeira

Projeto executivo

Avaliação de viabilidade financeira
Projeto básico juntamente com o estudo
de análise e avaliação de riscos
Análise dos impactos ambientais

Estudo de análise e avaliação de riscos

Projeto executivo

Relatório ambiental preliminar

Relatório ambiental preliminar

EIA/RIMA

EIA/RIMA

Licenciamento ambiental

Licenciamento ambiental

Aprovação na prefeitura local

Aprovação na prefeitura local

Projeto básico

As built
As built
Quadro 1 – Etapas de um projeto de implantação de gasodutos
Fonte: o autor

As principais vantagens do método proposto é determinar o traçado na qual
haja menores fatalidades possíveis evitando danos à propriedade. A análise de risco
atuando junto com o projeto básico ajuda a prever danos sociais e ambientais, pois a
localização do gasoduto é fundamental para evitar as zonas de vulnerabilidade na
qual pessoas estão expostas.
Em pesquisa com profissionais da área de projetos de gasodutos e análise de
risco, observa-se que essa técnica é muito pouco utilizada entre as operadoras de
distribuição e transporte de gás combustível, devido ao alto custo de aquisição dos
“softwares” de análise de risco.
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Atualmente a elaboração de projetos é feita a partir de trajetos mais curtos e
também evitando grandes aglomerações de pessoas, tais como shoppings, estádios
de futebol e etc, mas não levam em conta alocações humanas em seu trajeto nas
demais situações.
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7 EXPLORAÇÃO, COMPOSIÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DO GÁS
NATURAL NO BRASIL
O gás natural é uma substância em estado gasoso nas condições ambiente de
temperatura e pressão. O gás natural é encontrado em reservatórios subterrâneos
em muitos lugares do planeta, tanto em terra quanto no mar, tal qual o petróleo.
Nesta seção são abordas informações sobre a composição do gás natural,
exploração e tendências de uso que podem ser encontradas nos principais portais
que abordam o assunto, tais como o GasNet, Agência Nacional do Petróleo, Instituto
Brasileiro de Petróleo, TN Petróleo, entre outros.
No Boletim Mensal do Gás Natural (2010) no período de 1964 a 2009, as
reservas de gás natural cresceram a uma taxa média de 7,1% ao ano. Este
crescimento está relacionado principalmente às descobertas decorrentes do esforço
contínuo do país para diminuir a dependência do petróleo, sendo as principais
descobertas ocorreram na Bacia de Campos, localizada em uma bacia sedimentar
destacando-se a de Albocora, Marlim e Roncador, bem como a Bacia do Solimões
no qual se encontra o Pólo de Urucu. O progresso das reservas de gás natural no
país proporciona um comportamento contíguo ao das reservas de petróleo, devido
principalmente à ocorrência de gás natural sob a forma associada. Em 2009, as
reservas provadas de gás natural permaneceram em torno de 358,1 bilhões de m³,
um decréscimo de 1,6% em relação a 2008, sobretudo, à indefinição das
negociações comerciais dos reservatórios descobertos na Bacia de Santos
recentemente (Figura 1 a seguir).
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Figura 1 – Camadas de pré-sal na bacia de Santos, SP.
Fonte: As Descobertas... (2008)

O Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) é uma instalação de gás natural com
3.150 Km, sendo dentro do Brasil sob responsabilidade da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) atravessando 5 estados com extensão
aproximada de 2.593 Km. (ACEBRÓN, 2006).
Com a construção do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) em 1999, houve um
aumento expressivo na oferta de gás natural no Brasil, sendo muito acelerada
depois da escassez de energia elétrica ocorrida entre os anos de 2000 e 2001,
quando o governo optou em restringir o consumo e reduzir a participação das
hidrelétricas na matriz energética brasileira e incentivar o crescimento das
termoelétricas movidas à gás natural. Com a elevada oferta do gás natural e os
baixos preços praticados, favoreceram um grande crescimento no consumo desse
energético segundo Gráfico 5 a seguir, superando a faixa de 10% da participação da
matriz energética brasileira.
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Gráfico 5 – Produção nacional de gás natural jan/00 a jan/10
Fonte: Boletim Mensal do Gás Natural (2010)

As reservas brasileiras, que estão em sua maior parte na forma associada,
encontram-se espalhadas por várias regiões do território nacional, sendo importante
observar a oferta de gás natural, conforme relata a tabela 1.

Tabela 1 – Reservas de gás natural por região de produção
Fonte: Boletim Mensal do Gás Natural (2010)
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A seguir a composição do gás natural que permitem a compreensão sob o
enfoque da sua condição de substância no estado gasoso, conforme a Companhia
de Gás de São Paulo (2010):
 Metano

89%;

 Etano

6%;

 Propano

1,8%;

 C4

1,0%;

 CO2

1,5%;

 N2

0,7%;

 Poder calorífico superior a 9400 kcal/m³;
 Limite de inflamabilidade: 5-15% em volume;
 Temperatura de ignição espontânea: 540ºC;
 Velocidade de chama: 35 a 50 cm/s;
 Temperatura de chama: 1.945ºC com ar e 2.810ºC com oxigênio;
 Ponto de ebulição: -162°C;
 Ponto de Fulgor: - 189°C; e
 Densidade absoluta: 0,766 kg/m³ (@ 20°C; 1 atm).

O gás natural apresenta pouco ou nenhum odor queimando com uma chama
quase imperceptível. A fim de facilitar a detecção de vazamentos, a Agência
Nacional do Petróleo estabelece que o gás natural movimentado nas redes de
distribuição deve ser odorizado. Esse processo é feito geralmente com enxofre
mercaptídico, o que em pequenas quantidades lhe confere o cheiro característico
vulgarmente denominado de “ovo podre” (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
2002).
Segundo Salgado (2004), esta odorização é feita por bombas dosadoras nas
canalizações principais dos dutos de distribuição, em uma dosagem tal que o gás
seja detectado pelo olfato humano quando a quantidade de gás no ar atinja 20% do
limite inferior de inflamabilidade do primeiro.
O processamento de gás natural tem o objetivo garantir a composição do gás
para os consumidores finais do produto, o qual passa a denominar-se gás
processado. A capacidade nominal de processamento brasileiro é de 66,5 milhões
de m³/dia (BOLETIM MENSAL DO GÁS NATURAL, 2010).
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Entende-se por infraestrutura de transporte de gás natural a rede de gasodutos
que transporta o gás natural processado até os pontos de entrega às distribuidoras
estaduais sendo composta por uma malha que escoa gás natural de origem nacional
e outra com produto importado da Bolívia.
No gráfico 6 é apresentada a evolução da malha de gasodutos de transporte
no Brasil desde 1972 a 2010:

Gráfico 6 – Evolução da malha de gasodutos de transporte no Brasil 1972 a 2010
Fonte: Boletim Mensal do Gás Natural (2010)

Vale destacar a observância do Gráfico 6 o crescimento da malha de
gasodutos de transporte no Brasil nos últimos 38 anos e diversos projetos estão
sendo desenvolvidos para mais expansões tais o Projeto Malhas da região sudeste,
Plano de Antecipação de Produção de Gás (Plangas) que busca a fidelização de
consumo do gás natural e a expansão do trecho Sul do Gasbol (BOLETIM MENSAL
DO GÁS NATURAL, 2010).
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8 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso dessa dissertação abrange o Sistema de Distribuição de Gás
Natural (SDGN) da cidade de Tambaú/SP, abordando os seus traçados com
influências na comunidade lindeira.

8.1 Localização do empreendimento

O sistema de gás natural de Tambaú/SP foi implantado pela Comgás neste
município, localizado na região nordeste do Estado de São Paulo, no 8º Grupo de
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Ugrhi), com parte do território
inserido na Ugrhi número 4 – Pardo, conforme se verifica da Figura 2 e bem
destacado no Estudo de Análise e Avaliação de Riscos (Eaar) de Tambaú/SP. O
município é drenado pelo rio Tambaú/SP, afluente do rio Pardo.
UGRHI
1 – Mantiqueira
2 – Paraíba do Sul
3 – Litoral Norte

4 – Pardo
5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí
6 – Alto Tietê
7 – Baixada Santista
8 – Sapucaí / Grande
9 – Mogi-Guaçu
10 – Tietê / Sorocaba
11 – Ribeira de Iguape / Litoral Sul
12 – Baixo Pardo / Grande

T

13 – Tietê / Jacaré
14 – Alto Paranapanema
15 – Turvo / Grande
16 – Tietê / Batalha
17 – Médio Paranapanema
18 – São José dos Dourados
19 – Baixo Tietê
20 – Aguapeí
21 – Peixe
22 – Pontal do Paranapanema

Figura 2 – Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e Localização de
Tambaú na Ugrhi 4 – Pardo
Fonte: Kaslauskas (2006)
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Na elaboração da análise de risco de Tambaú/SP, o projeto de traçado já
estava pronto, portanto não houve influência em sua locação.
Na Fotografia 5 é apresentado todo o traçado do gasoduto de distribuição de
Tambaú/SP que foi implantado.

TAMBAÚ/SP

Fotografia 5 – Trajeto atual do gasoduto de Tambaú/SP
Fonte: Adaptado pelo autor com dados do Google Mapas (2010)
Rede construída em aço 6” – 100 PSI (7bar)
Rede construída em aço 4” – 100 PSI (7bar)
Trecho projetado, mas não implantado

O município de Tambaú está inserido na região administrativa de Campinas e
região de Governo de São João da Boa Vista.
Tambaú está a 270 km da capital, com principal acesso pela rodovia SP-330
até o trevo de acesso a Porto Ferreira, que também faz a ligação com a SP-215,
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sentido Santa Cruz das Palmeiras. A partir deste trevo, toma-se a SP-332 – Padre
Donizetti, que atravessa a cidade (Kaslauskas, 2006).
No caso específico de Tambaú/SP, nota-se uma área muito urbanizada de um
lado do gasoduto e outra não há nenhuma construção nem áreas de preservação
ambiental.
Trata-se de um estudo de caso visando uma análise crítica e proposições de
oportunidades de melhorias no traçado do gasoduto refazendo a análise de risco e
comparando com a entregue e aprovada na Secretária do meio Ambiente de São
Paulo, responsável pelo licenciamento ambiental.

8.2 O licenciamento ambiental do gasoduto de Tambaú/SP.

O licenciamento ambiental de gasodutos é parte fundamental na viabilidade do
empreendimento, para tal o projeto deve passar por diversas aprovações de órgão
regulamentadores, tais como a Secretaria do Meio Ambiente e Cetesb.
A resolução do CONAMA nº 001 e também na resolução nº 42/94 da
Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo (1994) instituiu o Relatório
Ambiental Preliminar (RAP) e análise de risco como obrigatórios para implantação
de quaisquer empreendimentos com transporte de gás combustível, sendo
potencialmente causadores de impactos ambientais significativos (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986).
O licenciamento ambiental de Tambáu/SP, como qualquer outro, procurou
identificar possíveis impactos ao meio ambiente. A partir das conclusões obtidas no
RAP, verificou-se que não houve necessidade da elaboração de um estudo de
impacto ambiental e seu relatório, denominado Estudo de Impactos Ambiental /
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). No caso de gasodutos, são elaborados
os EIA/RIMAs quando atravessam florestas ou áreas de proteção ambiental. Os
gasodutos geralmente passam por áreas urbanas, portanto na maioria das vezes, o
RAP é suficiente para um bom diagnóstico ambiental.
As principais etapas de licenciamento ambiental para gasodutos no Estado de
São Paulo estão descritas no fluxograma 1:
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Licenciamento Ambiental
Juntamente com a análise de risco

RAP
AR

EIA/RIMA

Não discute a localização

Discute a localização

LP
Aprova a localização

LI

EAAR

LO
Fluxograma 1 – Etapas do licenciamento ambiental no Estado de São Paulo
Fonte: Adaptado de Kirchhoff (2004)

Para verificar a viabilidade ambiental do empreendimento, o órgão ambiental
estabelece algumas medidas de controle, como a aprovação do Estudo de Análise e
avaliação de Risco (Eaar) e Relatório Ambiental Preliminar (RAP).
O escopo de um Relatório Ambiental Preliminar é:


Justificativa do empreendimento na região;



Caracterização do empreendimento, metodologias de execução e
operação do sistema;



Diagnóstico ambiental da área de influência, destacando aspectos
geológicos; e



Identificação dos impactos ambientais e suas medidas mitigadoras.

Atualmente a grande maioria dos licenciamentos de gasodutos são obtidos
através do RAP, pois não causam danos ambientais significativos na fase de
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implantação devido percorrerem juntamente com vias públicas. No licenciamento
através do RAP, parte-se do pressuposto que haverá adoção de medidas
mitigadoras, com a implantação de tecnologias disponíveis, sistemas de segurança
e um gerenciamento de risco implantado.
No estudo de caso apresentado, todas as exigências do RAP foram atendidas
plenamente e o empreendimento teve a sua licença prévia aprovada pelos órgãos
licenciadores, Cetesb e Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo.
A inter-relação entre o RAP e o Eaar é muito positiva, pois os dois relatórios se
complementam e embasam na tomada de decisões da viabilidade ambiental do
gasoduto devido à abrangência de informações técnicas sobre o empreendimento.

8.3 Características técnicas do gasoduto de Tambaú/SP.

Conforme Kaslauskas (2006) em sua análise de risco de Tambaú/SP, os
gasodutos são constituídos por tubulação de aço-carbono, conexões e válvulas,
interligando os pólos de origem e destino do gás. O sistema de distribuição de gás
natural de Tambaú implantado consiste de 9,7 km de tubos de diâmetros variando
entre 125 e 180 mm e 8 válvulas de bloqueio. Ressalta-se que não há cartografia
planialtimétrica para o município de Tambaú/SP, em escala adequada para
representação do traçado, usualmente 1:10.000. Por esta razão, o traçado preliminar
foi lançado em Fotografia aérea, e posteriormente, realizado o projeto. As principais
características da rede implantada são:


Produto a ser transportado: Gás natural;



Material do gasoduto: aço-carbono;



Vazão de projeto: 4330 m3/h;



Vazão de operação: 4330 m3/h;



Classe de pressão: 150 psig ou 10,5 bar;



Pressão de operação: 100 psig ou 7 bar;



Vida útil do empreendimento: aproximadamente de 50 anos;



Sistema de válvulas: manual;



Extensão da rede: 9.700 m; e



Número de válvulas de bloqueio: 8.
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O gasoduto em questão foi implantado conforme as diretrizes citadas a seguir,
as quais refletem os padrões e normas existentes:


Localizado no subsolo de vias existentes: estradas, ruas e vicinais; e



Dimensão da vala: 92 cm de largura e aproximadamente 92 cm de
profundidade a partir da geratriz superior da tubulação, em logradouros
públicos e 150 cm ao longo de rodovias, devidamente escoradas.

Para efeito de dimensionamento toda a extensão do gasoduto é enquadrada
no item 6 da Norma NBR 12.712 – Projeto dos Sistemas de Transmissão e
Distribuição de Gás Combustível (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1993).
A localização das válvulas é definida em função de características
operacionais do sistema e das condições da extensão variável, levando-se em
consideração questões de segurança, avaliados no Estudo de Análise e Avaliação
de Riscos.

8.4 Descrição de traçado do gasoduto de Tambaú/SP.

O sistema de distribuição de gás natural de Tambaú/SP tem início previsto na
Estação de Transferência operada pela Gás Brasiliano, localizada no limite dos
municípios de Santa Rita do Passa Quatro/SP e Tambáu/SP, com pressão de
operação de 7 bar em todo o seu percurso. A partir da Estação de Transferência o
traçado a ser implantado em aço-carbono com 180mm de diâmetro, se desenvolve
ao longo da via municipal de pista simples, asfaltada; da Rua Sebastião José
Bething, início da área urbana; Rua Vicente Verre até o cruzamento com a SP-332,
no qual há as derivações para a indústria Cerâmica Faion e Lepri, sentido norte, e
Cerâmica San Marino, sentido sul. Na Rua Vicente Verre com a derivação para a
Cerâmica Atlas, com diâmetro de 125 mm ao longo da Rua Germano Cassiolato.
Na Rodovia SP- 332 o traçado foi implantado em vala a céu aberto no
acostamento. Nas proximidades do cruzamento dessa via com a Rua José Gato
com redução do diâmetro da tubulação de 180 mm para 125 mm, para atendimento
da Cerâmica San Marino e a travessia do rio Tambaú.
A derivação para atender as indústrias cerâmicas Lepri e Faion, cerca de
1.200 m foi construída com diâmetro de 125 mm.
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No Quadro 2 estão relacionadas às principais informações de projeto e
operação, descritas da análise de risco do gasoduto.

Diâmetro do duto 6”
Estrada Municipal e Rua Vicente Verre, até o cruzamento com a Rodovia
Padre Donizetti, na altura do quilômetro 272+452 m.
Rodovia Padre Donizetti, sentido sul, até aproximadamente a altura do
quilômetro 271+735 m.
Espessura: 5,15mm
Pressão de operação = 100 psig ou 7 bar
Extensão = 6.376,00 metros
Material = Aço-carbono
Diâmetro do duto 4”
Ramal para a Cerâmica Atlas: Rua Projetada 1, a partir da Rua Vicente Verre
até a Rua Ernesto Ricciardi, no Centro de Regulagem e Medição (CRM) da
Cerâmica Atlas.
Espessura: 5,15 mm
Pressão de operação = 100 psig ou 7 bar
Extensão = 294 m
Material = Aço-carbono
Diâmetro do duto 4”
Rodovia Padre Donizetti, a partir da altura aproximada do
quilômetro271+735, no sentido Santa Cruz das Palmeiras, até o CRM da
Cerâmica San Marino
Espessura: 5,15 mm
Pressão de operação = 100 psig ou 7 bar
Extensão = 1.490 m
Material = Aço-carbono
Diâmetro do duto 4”
Rodovia Padre Donizetti, a partir da altura aproximada do quilômetro
272+452, no sentido Santa Rosa do Viterbo, até o CRM da Cerâmica Faion
Espessura: 5,15 mm
Pressão de operação = 100 psig ou 7 bar
Extensão = 1.497 m
Material = Aço-carbono
Quadro 2 – Detalhes do caminhamento do gasoduto
Fonte: Kaslauskas (2006)

O município de Tambaú caracteriza-se por uma cidade com várias cerâmicas
que exportam para diversos países, portanto a chegada do gás natural foi muito
importante para os seus fornos de secagem, deixando de consumir biomassa
(lenha), consequentemente poluindo menos.
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A vida útil de um gasoduto de Pead é de 50 anos, conforme citam os
fabricantes, devendo ser renovado antes de sua expiração. Para implantação do
empreendimento foram feitos estudos de viabilidade técnica e financeira para
certificar o tempo de retorno do investimento aplicado. Percebe-se que a o risco
pode aumentar à medida que o material tenha uma deterioração natural de uso, haja
vista o caso destacado na seção 5 do acidente no gasoduto em Appomatox, Virginia,
EUA, com 58 anos de operação (Fotografia 2).
Para um estudo de viabilidade técnica e financeira leva-se em conta o valor de
infraestrutura investido com o retorno financeiro até o prazo de concessão de
fornecimento de gás, mediante o cenário das tendências mercadológicas do gás
natural.
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9 A ANÁLISE DE RISCO REAL DO GASODUTO DE TAMBAÚ/SP.

Em outubro de 2006, foi protocolado na Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo a RAP e o Eaar, visando o licenciamento ambiental do referido
gasoduto, sendo aprovados meses depois. A Cetesb foi encarregada de deliberar a
análise de risco em questão (Kaslauskas, 2006).
Visando promover o desenvolvimento econômico da região através da oferta
de uma fonte de energia que favoreça a competição das empresas cerâmicas locais,
foi firmado um termo de compromisso entre as prefeituras dos municípios de
Tambaú/SP, Porto Ferreira/SP e Santa Rita do Passa Quatro/SP; a Comissão de
Serviços Públicos de Energia (Cspe), atualmente chamada de Agência Reguladora
de Saneamento e Energia do Estado de SP (Arsesp); a Companhia de Gás de São
Paulo (Comgás); a concessionária de distribuição Gás Brasiliano; a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sema).
A análise de risco real foi elaborada conforme as recomendações da Cetesb.
da norma P4.261 – Manual de Orientação de Estudos de Análise de Riscos e
principalmente com o Estudo de Análise de Risco Individual para Instalações
Padronizadas de Gás Natural, normalmente dito como “estudo padrão” que define
parâmetros para os gasodutos de gás natural, devidamente aprovado pela Cetesb.
O “estudo padrão” teve o objetivo de abreviar o processo de licenciamento
ambiental, considerando principalmente a etapa de licença de instalação do
gasoduto, abordando a avaliação de risco social e individual da comunidade lindeira
e fico elaborado pela empresa Hazard PPM em 2002 em parceria com a Comgás.
Todos os resultados obtidos no “estudo padrão” sobre as correlações entre
risco individual, pressão, diâmetro e material do duto foi elaborado sob a forma de
ábacos que permitem interpretar as condições operacionais padronizadas do gás
natural a distância correspondente a cada nível de risco, todos formam simulados
através de cálculos envolvendo as correlações citadas.
Esta

metodologia

classifica

uma

instalação

industrial

quanto

à

sua

periculosidade, as características das substâncias químicas manipuladas, suas
respectivas quantidades e a vulnerabilidade da região na qual estivesse localizada,
especificamente desenvolvida para simular os danos sociais a vizinhança lindeira do
gasoduto.
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O

manual

P4.261

incluiu

um

critério

quantitativo

de

aceitabilidade

considerando valores do risco expresso na forma de fatalidades toleráveis,
expressas em um Gráfico de F-N, conforme Gráfico 7.

9.1 Cenário padrão dos eventos acidentais considerados

No caso do gasoduto em questão, foram apresentados os cenários acidentais
possíveis levando-se em conta um vazamento de gás natural no gasoduto de
distribuição com o evento de ruptura total do duto, ocasionando uma “bola de fogo”,
conforme Figura 3.

Ruptura total

Vazamento de
gás

do duto

Região com
Ignição

risco de

Fatalidades

explosão
gás
e
Figura 3 – Cenário padrão dos eventos acidentais
considerados
Fonte: O autor

Trata-se de gasodutos de média pressão para atender inicialmente várias
cerâmicas da cidade de Tambaú/SP que percorrem áreas urbanas e desabitadas.
A análise de risco de Tambaú feita por Kaslauskas (2006) baseia-se na norma
da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2003) P4.261 e no “estudo
padrão” na qual são considerados apenas os riscos individuais no que diz respeito a
fatalidades, fato comum em qualquer análise de risco de gasodutos que considera
vítimas fatais como o pior dano ambiental que se pode ter, não significando que
gasodutos são inseguros ou impróprios.
A seguir estão descritas as premissas básicas na elaboração do estudo de
análise e avaliação de risco da distribuição de gás natural em Tambaú/SP:


Caracterização da região e do empreendimento;



Identificação de perigos e definição dos cenários acidentais;



Estimativa e avaliação dos riscos; e



Gerenciamento dos riscos.

O desenvolvimento completo da estimativa de consequências específicas das
tubulações de gás natural está apresentado no chamado “estudo padrão” feito pela
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empresa Hazard-PPM em 2002, por circunstância, a Cetesb aprovou e está sendo
aplicado atualmente. Portanto o Quadro 4, apresenta apenas os resultados dos
modelos de consequências para cenários acidentais contemplados neste trabalho.
A Figura 4 apresenta a disposição padrão do gasoduto perante um evento
acidental de vazamento com ignição com a consequência de uma “bola de fogo”.

Figura 4 – Probabilidade de fatalidade da região 1 e 2, P4.261 - Cetesb
Fonte: Kaslauskas (2006)

A estimativa do número de fatalidades poderá ser realizada, considerandose probabilidades médias de morte, conforme recomenda a P4.261 e demonstrado a
seguir:
 Aplicar a probabilidade de 75% para as pessoas expostas entre a fonte do
vazamento e a curva de probabilidade de fatalidade de 50%; e
 Aplicar a probabilidade de 25% para as pessoas expostas entre a curva com
probabilidades de fatalidade de 50% e 1%.
Neste caso, cabe ao analista de risco identificar os núcleos populacionais para
cada um dos quais deva ser determinado o risco social, que é o valor acumulado do
risco individual. O risco social para cada um desses núcleos deve ser representado
por meio da curva de distribuição acumulada complementar, em um gráfico F-N, cuja
matriz está apresentada no Gráfico 7:

ao ano( F)

Freqüência de N ou mais fatalidades
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No. de fatalidades acumuladas (N)

Gráfico 7- F-N de tolerabilidade para risco social
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2003)

Danos sociais e a propriedade são impactos importantes a serem observados,
pois tudo é integrado ao meio ambiente. Um incêndio em uma propriedade afeta a
fauna, flora, ar, água e solo da região e contribui com o efeito estufa, pois há
emissão de CO2.
A região negligenciável expressa no Gráfico 7 é aquele com menor
vulnerabilidade de efeitos dos eventos acidentais, portanto totalmente aceitáveis.
A região “As Low as Reasonably Practicable” (Alarp) é uma área de
vulnerabilidade que requer um gerenciamento de riscos através de um plano de
emergência implantado na operadora do gasoduto
A região intolerável não é aceito pela Cetesb para qualquer Frequência
acumulada, portanto inviável no quesito segurança social. Qualquer ponto neste
setor é considerado reprovado.
Os resultados da análise de risco real são muito importantes para
desenvolvimento de um novo estudo de traçado, visando a diminuição dos riscos
sociais da população lindeira ao gasoduto.
Serão apresentados os resultados da análise de risco aprovada pela
Secretaria do Meio Ambiente (Kaslauskas, 2006).

9.2 Identificação dos eventos perigosos

Neste trabalho, foram consideradas na análise de risco real quatro hipóteses
acidentais (Hn), identificados através de dados aerofotométricos e visitas a campo
na época da elaboração do Estudo de Análise e Avaliação de Risco (Quadro 3).
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Eventos perigosos são fatos relevantes a serem considerados no início de qualquer
análise de risco, trata-se de premissas específicas do evento acidental.
Hipótese acidental, diâmetro,
pressão de operação e
material da tubulação
H 1- 6", 100 psig (7 bar), açocarbono

Município

Descrição da hipótese acidental

Santa Rita do
Passa
Quatro/Tambaú

Vazamento no gasoduto projetado com diâmetro de 6", no
percurso da Estrada Municipal, Rua Vicente Verre e
Rodovia Padre Donizetti, altura do Km 271+735m

H 2- 4", 100 psig (7 bar), aço carbono

Tambaú

Vazamento no ramal projetado do gasoduto com diâmetro
de 4”, com traçado na rua Germano Cassiolato e Rua
Ernesto Ricciardi até o CRM da Cerâmica Atlas

H 3- 4", 100 psig (7 bar), açocarbono

Tambaú

H 4- 4", 100 psig (7 bar), açocarbono

Tambaú

Vazamento no trecho do gasoduto projetado com diâmetro
de 4”, com traçado na Rodovia Padre Donizetti, sentido
Santa Cruz das Palmeiras, a partir do quilômetro 271+735
até o CRM da Cerâmica San Marino.
Vazamento no trecho do gasoduto projetado com diâmetro
de 4”, com traçado na Rodovia Padre Donizetti, sentido
Santa Rosa do Viterbo, a partir do cruzamento com a Rua
Vicente Verre até o CRM da Lepri Produtos Cerâmicos

Quadro 3 – Hipóteses acidentais da análise de risco real
Fonte: Kaslauskas (2006)

9.3 Estimativa de consequência do cenário acidental
As consequências do cenário acidental do trecho são baseadas no chamado
“estudo padrão”, apresentadas no Quadro 4.
Distância máxima
atingida (m)
Hipótese
acidental

Ø (mm) e
pressão de
operação

H1

6", 100 psig

H1

6", 100 psig

H1

6", 100 psig

H1
H2, H3 e
H4
H2, H3 e
H5
H2, H3 e
H6
H2, H3 e
H7

Evento inicial

Evento final

Consequência

Evento
diurno

Evento
noturno

Ruptura total do
duto
Ruptura total do
duto
Furo de 20% do
diâmetro do tubo

“bola de fogo”

1% letalidade

26,47

32,73

“bola de fogo”

50% letalidade

18,5

22,98

Jato de fogo

12,5kW/m²

12,8

12,4

6", 100 psig

Furo de 20% do
diâmetro do tubo

Jato de fogo

37,5 kW/m²

0

0

4", 100 psig

Ruptura total do
duto
Ruptura total do
duto
Furo de 20% do
diâmetro do tubo

“bola de fogo”

1% letalidade

13,87

14,02

“bola de fogo”

50% letalidade

11,44

11,57

Jato de fogo

12,5kW/m²

8,71

8,99

Furo de 20% do
diâmetro do tubo

Jato de fogo

37,5 kW/m²

0

0

4", 100 psig
4", 100 psig
4", 100 psig

Quadro 4 – Resultado dos modelos de consequências para os cenários acidentais
contemplados no Sistema de Distribuição de Gás Natural (SDGN) de
Tambaú/SP
Fonte: Companhia de Gás de São Paulo (2001)
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Observa-se que a “bola de fogo” pode chegar até 32,73 m no período noturno,
atingindo propriedades lindeiras ao gasoduto provocando danos sociais e a
propriedade, parâmetros importantes que foram utilizados na análise de risco do
Sistema de Distribuição de Gás Natural (SDGN) – Tambaú/SP.

9.4 Apresentação da estimativa da população exposta aos efeitos de radiação
térmica da análise de risco real

A estimativa do número de vitimas para o cálculo do risco social, leva-se em
conta a vulnerabilidade de grandes aglomerados de pessoas que residem ou
trabalham próximo ao gasoduto a ser implantado, com a possibilidade de ocorrer
ruptura total, consequentemente uma “bola de fogo” ou parcial com um jato de fogo.
São abordadas neste trabalho as hipóteses acidentais H1 a H4 do traçado real
(Fotografia 6 a seguir), com pessoas expostas a radiação térmica dentro dos
estabelecimentos na qual observa-se maior número de fatalidades do SDGN de
Tambaú/SP, com o evento de ruptura total do gasoduto.
A área de influência é a radiação térmica atuante nas propriedades habitadas
podendo provocar fatalidades, conforme Fotografia 6.
Não foi estudada a hipótese acidental H3 do traçado real, pois as melhorias no
traçado não trariam relevantes resultados na diminuição do risco social, proposto no
trabalho devido a sua localização, pois não há propriedades habitadas nestes
trechos. Observando vários traçados de gasodutos em diversas regiões do Estado
de São Paulo, não é pertinente mudar o traçado com propriedades habitadas em
ambos os lados, direito e esquerdo, lindeiras ao gasoduto, fato observado nestas
hipóteses acidentais.
A distribuição da população nas edificações é o primeiro passo para a
determinação de vítimas em uma análise de risco, normalmente dito como censo
humano na área de vulnerabilidade de ocorrência de radiação térmica devido à “bola
de fogo”, dados demonstrados nesta seção.
A estimativa do risco social num estudo de análise de riscos requer as
seguintes informações:


Tipo de população (residências, estabelecimentos comerciais, indústrias,
áreas rurais, escolas, hospitais, etc);
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Efeitos da radiação térmica em diferentes períodos (diurno e noturno) e
condições meteorológicas, para o adequado dimensionamento do
número de pessoas expostas; e



Características

das

edificações,

classificando-as

em

comerciais,

residenciais e de convívio social.
Na Fotografia 6 a seguir é demonstrado o trajeto atual contemplando todas as
hipóteses acidentais H1, H2, H3 e H4.

H4
H2

Cerâmica
San Remo
H1

H3

Cerâmica Argilex

Fotografia 6 – Trajeto atual do gasoduto de Tambaú/SP, com a área de

influência
Fonte: Google Mapas (2010)
Rede construída em aço 6” – 100 PSI (7 bar)
Rede construída em aço 4” – 100 PSI (7 bar)
Área de influência nas hipóteses acidentais reais H1, H2, H3 e H4
conforme Eaar , Kaslauskas (2006)
Trecho projetado, mas não implantado
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Considera-se a hipótese acidental H1 (Fotografia 6) do traçado real como
referência comparativa ao traçado alternativo, devido ao número de pessoas
internas ao estabelecimento expostas a incêndios e danos ao gasoduto, com o
evento de ruptura total do gasoduto, com núcleos residenciais e locais de convívio
de crianças que teriam dificuldades de evacuação rápida, caso ocorra algum
acidente no gasoduto, sendo apresentados abaixo os dados de Kaslauskas (2006),
referente a distribuição da população somados os turnos diurno e noturno na área
vulnerável, como segue


Galpão abandonado – zero;



Cerâmica Argilex – 6 pessoas;



Cerâmica Sam Remo – 8 pessoas;



Escola Djanira Felix Bonfim Bacci – 391 pessoas;



Igreja – 4 pessoas;



Subestação de Tambaú/SP – 4 pessoas;



Núcleo residencial 1 – 80 pessoas; e



Núcleo residencial 2 – 64 pessoas

Na Fotografia 7 a seguir é demonstrada a área da hipótese acidental H1 real
de Kaslauskas (2006).

H1

Fotografia 7 - Área da hipótese acidental real H1
Fonte: Kaslauskas (2006)

Total da distribuição da população considerada na hipótese acidental H1 do
traçado real com o evento de ruptura total do gasoduto: 557 pessoas.
Considerando-se a hipótese acidental H2 do traçado real como referência
comparativa a nova análise de risco, devido ao número de pessoas internas ao
estabelecimento expostas a incêndios e danos ao gasoduto, com o evento de
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ruptura total do gasoduto numa “bola de fogo”, na qual se localiza a cerâmica Atlas,
Kaslauskas (2006).
Na cerâmica Atlas percebe-se que há um acúmulo de pessoas trabalhando
focadas em sua atividade, vulneráveis a um acidente no gasoduto devido à
dificuldade de dispersão em caso de emergência (Fotografia 8).

Cerâmica Atlas
H2

Fotografia 8 - Área da hipótese acidental real H2
Fonte: Kaslauskas (2006)

Total da distribuição população somados os turnos diurno e noturno na área
vulnerável na parte interna do estabelecimento da hipótese acidental H2 com o
evento de ruptura total do gasoduto são de 288 pessoas na Cerâmica Atlas.
A hipótese acidental H3, apesar de não implantada, é contemplada a
população na parte interna do estabelecimento exposta a incêndios e danos ao
gasoduto, somados os turnos diurno e noturno na área vulnerável totalizando 113
pessoas na Cerâmica San Marino.
A hipótese acidental H4 é contemplada a distribuição da população na parte
interna dos estabelecimentos expostas a incêndios e danos ao gasoduto, somados
os turnos diurnos e noturnos na área vulnerável totalizando os dados a seguir:


Núcleo residencial 2 – 260 pessoas;



Dermactam Ambiental – 45 pessoas; e



Cerâmica Lepri – 68 pessoas.
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Total da distribuição da população expostas ao efeito da radiação térmica na
hipótese acidental H4 do traçado real com o evento de ruptura total do gasoduto:
373 pessoas.
Portanto, totalizam-se 1331 pessoas na população exposta considerada na
análise de risco real de Kaslauskas (2006) com o evento de ruptura total do
gasoduto.
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10 TRAÇADO ALTERNATIVO

Para diminuição do risco social, propõe-se um novo traçado denominado
alternativo baseado na percepção local e também na influência das hipóteses
acidentais reais, baseados nos Quadros 3 e 4, com a premissa principal de diminuir
o risco social, consequentemente, fatalidades. Para tanto, foram feitas diversas
simulações deslocando o gasoduto cerca de 9 m, paralelamente ao projeto inicial,
diminuindo assim a influência de radiação térmica às propriedades habitadas,
considerando-as como zona de vulnerabilidade.
O traçado alternativo tem o objetivo de distanciar ao máximo o gasoduto da
comunidade lindeira, dispondo-o em uma área menos povoada, diminuindo danos
individuais relevantes que posteriormente, avaliado com uma nova análise de risco.
Na hipótese acidental H1 da análise de risco real, inseriu-se um novo traçado
denominado “alternativo”, gerando outra hipótese acidental denominada hipótese
acidental H1’, expressas no Gráfico 5.
Na Fotografia 9 a seguir é locada a proposta de mudança de traçado devido à
proximidade com a comunidade a esquerda do sentido do fluxo gás no gasoduto.
Nesta mesma Fotografia, é mostrada a entrada da cidade de Tambaú/SP, na qual se
inicia o trecho misto, ora urbano ora rural, habitado ou não.
Na Fotografia 10 observa-se a direita que não há residências e o gasoduto foi
locado de um canteiro central de uma avenida de acesso à cidade de Tambaú/SP.
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Fotografia 9 – Traçado alternativo – vista 1
Fonte: O autor, abril de 2009
Legenda:
Traçado implantado “real” na hipótese acidental H1
Traçado alternativo
Direção do fluxo de gás, neste caso em direção ao centro de
Tambáu/SP

9,00m

Fotografia 10 – Traçado alternativo – vista 2
Fonte: O autor, abril de 2009
Legenda:
Traçado implantado “real” na hipótese acidental H1
Traçado alternativo
Direção do fluxo de gás, neste caso em direção ao centro de
Tambaú/SP
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A direita da Fotografia 11 observa-se um galpão que serve de depósito com
presença de pessoas em quantidade desprezível e a esquerda um galpão que serve
de depósito de materiais de uma indústria cerâmica e mais a frente encontram-se as
cerâmicas Argilex e San Remo, apresentadas na Fotografia 6 que são consideradas
na nova análise e avaliação de riscos.

Galpão praticamente
desabitado.
Utilizado para depósito
da cerâmica Argilex

Fotografia 11 – Traçado alternativo - vista 3 – Rua Germano Cassiolato
Fonte: Google Mapas (2010)
Legenda:
Traçado implantado “real” na hipótese acidental H1
Traçado alternativo
Direção do fluxo de gás, neste caso em direção ao centro de
Tambáu/SP

Na hipótese acidental real H2 observa-se uma região residencial com casas
térreas e no final da rua encontra-se a cerâmica Atlas, ponto relevante de
vulnerabilidade de risco social claramente evidenciado.
Trata-se de uma rua com grandes possibilidades de expansão urbana devido
ao volume de terrenos sem construção, conforme a Fotografia 12. Pavimentações e
construção de habitações são totalmente factíveis para esta região, sendo provável
a ação danosa de terceiros aos gasodutos em questão, como exposta na seção 5.
Seguindo o mesmo critério de distanciamento do gasoduto de habitações,
outro traçado alternativo é disposto na hipótese acidental real H2 e também com
uma proteção mecânica: placa de concreto.
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Cerâmica Atlas – 105 vítimas
Conf. Análise de risco real
Rua que provavelmente
será pavimentada

Fotografia 12 – Traçado alternativo – vista 4- Rua Germano Cassiolato
Fonte: O autor, abril de 2009
Legenda:
Traçado implantado “real” na hipótese acidental H2
Traçado alternativo
Direção do fluxo de gás em direção a cerâmica Atlas

No traçado alternativo para a hipótese acidental H2, a proposta de colocação
de placa de concreto de 40m envolvendo o gasoduto em direção a cerâmica Atlas,
diminui assim, a ocorrência de danos ao gasoduto e também a incidência de
radiação térmica caso ocorra um evento acidental com ruptura total. Placas de
concreto como proteção mecânica em gasodutos são muito praticadas em todo
mundo, inclusive recomendadas pela NBR 12.712/93, impedem a ação de terceiros,
tais como retro-escavadeiras ou qualquer equipamento que perfure o solo. Essas
ações são demonstradas no Gráfico 1 no estudo da Companhia Paraibana de Gás
(PBgas).
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Fotografia 13 – Traçado alternativo – vista 5 - Rua Germano Cassiolato –
Fonte: O autor, abril de 2009
Legenda:
Traçado implantado “real” na hipótese acidental H2
Traçado alternativo
Direção do fluxo de gás em direção a cerâmica Atlas
Placa de concreto

Nesta alternativa protege-se o gasoduto de alta pressão na área de
vulnerabilidade em questão, a cerâmica Atlas, evitando-se um possível “jato ou bola
de fogo”, dificultando danos de terceiros. No final dessa placa de concreto e
conforme a Fotografia 13 e dentro da cerâmica Atlas há um Centro de Regulagem e
Medição (CRM) com vários sistemas de proteção como válvulas de bloqueio e
reguladores de pressão, evitando assim, um acidente de grandes proporções.
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Fotografia 14 – Rua Germano Cassiolato – gasoduto de 7 bar com o novo traçado
proposto - vista 6
Fonte: Google Mapas (2010)
Legenda:
Traçado implantado “real” na hipótese acidental H2
Traçado alternativo
Direção do fluxo de gás em direção a cerâmica Atlas
Placa de concreto

A pressão muda de 7 para 2 bar na saída do Centro de Regulagem e Medição
(CRM), proporcionando uma redução significativa na região de vulnerabilidade,
segundo a Fotografia 14.
A colocação da placa de concreto possibilita considerar apenas a uma
Frequência de ocorrência, 2,4E-3/km*ano perfurações acidentais, 50% menor do que
o habitual nas análises de risco, também mitiga ações de terceiros e protege o
gasoduto contra perfurações não intencionais, conforme recomenda o “estudo
padrão”.
A cerâmica Atlas necessita de 2 bar para manter seus fornos de secagem da
cerâmica produzida industrialmente.
A seguir vista geral de todo o traçado alternativo composto também o traçado
real, conforme Fotografia 15:
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Cerâmica
Atlas

Cerâmica
San Remo

Cerâmica
Argilex

Fotografia 15 – Vista geral do gasoduto com o traçado alternativo
Fonte: Google Mapas (2010)
Traçado implantado “real” no município de Tambaú/SP
Traçado alternativo
Trecho projetado, mas não implantado
O mesmo trecho proposto, real e alternativo

Percebe-se que no traçado alternativo, algumas áreas de influência das
hipóteses acidentais H1’ e H2’ foram dirimidas, mas em contra partida, outras foram
acrescentadas, tais como a cerâmica Argilex e San Remo.

10.1 Comparando de número de fatalidades do traçado real com a do alternativo

Para comparar resultados do traçado real com o alternativo, faz-se necessário
uma no cálculo de risco social para cada traçado. Considera-se nesta comparação,
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as hipóteses acidentais H1, H2, e H4 dos dois traçados respectivamente, com
ruptura total do gasoduto com evento final de “bola de fogo”, caracterizando uma
situação de grande potencial de fatalidades. Um ponto importante é que foi
escolhida essa hipótese acidental de “bola de fogo” devido o jato de fogo ter pouca
influência de radiação térmica em qualquer área de vulnerabilidade e a “bola de
fogo” é considerada a pior situação. As propostas de novo traçado estão inseridas
nas hipóteses H1’ e H2’, que são muito relevantes na diminuição do número de
vítimas, conforme demonstrado no Gráfico 8.
Foram considerados os mesmos parâmetros de cálculo da análise risco real
com a do traçado alternativo, com o objetivo não ocorrer desvios de resultados
caracterizando uma comparação equivalente. Os procedimentos metodológicos
realizados analisam os resultados reais, pois a radiação térmica diminui conforme o
gasoduto é afastado da comunidade lindeira. Segundo Marcos Aparecido Franco
Portela (informação verbal)2, especialista em análise de riscos de gasodutos, o
exercício de mudança de traçados influencia positivamente nos resultados do risco
social.
A análise de risco real é a que foi apresentada e aprovada no licenciamento
ambiental de Tambaú/SP, juntamente com o Relatório Ambiental Preliminar (RAP), e
seguiu

rigorosamente

os

parâmetros

pré-estabelecidos

pelos

órgãos

regulamentadores. Os resultados da análise de risco real atendem perfeitamente os
limites de aceitabilidade na área Alarp da Cetesb, demonstrado no Gráfico 8.
A possibilidade de diminuição dos danos sociais é de grande valia para todos
os envolvidos no processo, pois gasodutos de alta pressão em áreas povoadas
sobrepõem às expectativas de segurança previstas pelos acionistas das operadoras.
O gasoduto inserido na hipótese acidental H3 não foi implantado, portanto não
foi considerado nos cálculos da nova análise de risco. A comparação dos resultados
é de fundamental importância para a observância do ganho legítimo na mudança de
traçado do gasoduto em questão, levando-se em conta o número de fatalidades e
sua frequência de ocorrência. A frequência (F) é obtida em função de históricos
sobre a ocorrência do modo de falha que causa o acidente, encontrados na
literatura. O número de fatalidades (N) é quantidade de pessoas que poderiam

2 Informação obtida através de entrevista em 12 jul. 2009.
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morrer caso ocorra um evento acidental incendioso com ruptura total do duto,
expressa no Gráfico 7 de curvas F-N.
Para melhor interpretação dos resultados, é apresentado o gráfico de curvas
F-N na análise de risco do traçado real e alternativo. Seguindo o mesmo objetivo de
realçar os resultados, os dois cálculos de análise de risco foram feitos com o mesmo
“software” chamado “Phast Risk” versão 6.54, desenvolvido pela empresa “Det
Norske Veritas” (DNV), líder neste segmento, validado e utilizado pela Cetesb e
também pela Organização da Holanda para Pesquisa Científica Aplicada (TNO) - é
uma entidade de pesquisa independente com sede em Delft, Holanda.
No caso em questão além do cálculo do risco individual, deve ser
considerado também o cálculo do risco social, obtendo-se no final um gráfico de
curvas F-N.
O gráfico de curvas F-N se refere ao risco para um determinado
aglomerado de pessoas demonstrado na seção 9.4 deste estudo, gerando assim os
cenários acidentais caracterizados como hipóteses acidentais H1, H2, H3 e H4,
respectivamente. Portanto, o risco social diz respeito a toda a população exposta
aos danos que podem ser causados sobre a comunidade lindeira ao gasoduto.
No “software Phast Risk” versão 6.54 utiliza principalmente algumas
fórmulas demonstradas nesta seção para determinação do número de vítimas fatais
para o evento final “bola de fogo”.

Nik = Nek1 . 0,75 + Nek2 . 0,25 , onde:
Nik = número de fatalidades resultante do evento final “i”, no caso a “bola de
fogo”;
Nek1= número de pessoas presentes e expostas no quadrante “k” até a
distância delimitada pela curva correspondente à probabilidade de
fatalidade de 50%, demonstrado nas seções 9.1 e 9.4; e
Nek2 = número de pessoas presentes e expostas no quadrante “k” até a
distância delimitada pela curva correspondente à probabilidade de
fatalidade de 1%, demonstrado nas seções 9.1 e 9.4.
Para o caso de “jato de fogo”, não aplicado neste estudo, o número de
pessoas expostas é o correspondente a 100% do número das pessoas presentes
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sobre a nuvem até o limite da curva correspondente ao Limite Inferior de
Inflamabilidade (LII); assim tem-se:
Nik = Nek , onde:
Nik = número de fatalidades resultante do evento final “i”; e
Nek = número de pessoas presentes no quadrante “k” até a distância
delimitada pela curva correspondente ao “LII”.
Para determinação da Frequência final o “Phast Risk” versão 6.54 utiliza as
probabilidades correspondentes ao evento final “bola de fogo”, levando-se em conta
a incidência do vento no quadrante, probabilidade de ignição e fator de proteção,
entre outras, determinando-se assim a liberação da substância inflamável em
questão: O gás natural. A Frequência de ocorrência do evento final “i”, no caso a
“bola de fogo” é calculada pela seguinte fórmula:

Fi = fi . pp . pk . pi, onde:
Fi = Frequência de ocorrência do evento final “i”, no caso a “bola de fogo”;
fi

= Frequência de ocorrência do evento “i”, no caso a “bola de fogo”;

pp = probabilidade correspondente ao fator de proteção;
pk = probabilidade do vento soprar no quadrante “k”; e
pi = probabilidade de ignição.
O número de pessoas afetadas pelo evento final “bola de fogo” é
determinado através da fórmula acima, resultando numa lista do número de
fatalidades com as respectivas Frequências de ocorrência. Estes dados são
apresentados e modelados em termos de Frequência acumulada, possibilitando
assim que a curva F-N seja construída; assim, tem-se:
FN =  Fi para todos os efeitos decorrentes do evento final “i“, no caso a “bola
de fogo”, para os quais Ni  N, onde:
FN = Frequência de ocorrência de todos os efeitos dos eventos finais que
afetam “N” ou mais pessoas;
Fi = Frequência de ocorrência de todos os efeitos causados pelo evento final
“i”, no caso a “bola de fogo”; e
Ni = Número de pessoas afetadas pelos efeitos decorrentes do evento final “i”,
no caso a “bola de fogo”.
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O quadrante “k” é uma área onde é considerada um determinado número de
pessoas presentes em uma parte do traçado delimitado a 10m neste estudo.
O “Phast Risk” têm em sua programação diversas modelagens que permitem
uma precisão maior em seus resultados, particularidades pertinentes ao seu produto
e ”up grades” de suas versões.
A elaboração da análise de risco real fez-se conforme as fórmulas acima
demonstradas e calculadas através de planilhas eletrônicas em Microsoft Excel,
construindo-se um gráfico de curvas F-N, e pra este estudo não houve condições de
utilização desse mesmo método, optou-se então pela a utilização do “Phast Risk”
versão 6.54. A maneira mais interpretativa de demonstrar o risco social é o gráfico
de curvas F-N, expressos em quantidades de fatalidades acumuladas (N), e a
possibilidade de Frequência de ocorrência do evento acidental “bola de fogo em um
ano.
Além da utilização do mesmo “software Phast Risk” versão 6.54, foram
inseridos os mesmos dados de entrada para as duas análises de risco, sendo
fundamental para uma comparação de resultados equivalentes.
O “software” inicialmente solicita diversos dados de entrada para a perfeita
simulação das fatalidades e Frequência, como segue:
Dados de entrada:


Pressão: 100 psig ou 7 bar;



Diâmetro: 4” e 6” – aço-carbono;



Vazão de operação do trecho de 6”: 2200m³/h ;



Vazão de operação do trecho 4”: 600m³/h;



Frequência de ocorrência do evento iniciador: “bola de fogo”: 50%;



Gás Combustível: Metano – gás natural;



Quadrante “k” – 10 m;



Para o trecho de 6” (aço-carbono), foram consideradas uma Frequência
de ocorrência de 4,8E-3/km*ano, conforme referencia o “estudo padrão”; e



Para o trecho de 4” (aço-carbono), protegido com placa de concreto, foi
considerada uma Frequência de ocorrência de 2,4E-3/km*ano, conforme
referencia o estudo padrão, ou seja, desconsiderando a ocorrência de
danos de terceiros (50% da Frequência total).
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Um dado importante é a população exposta à radiação térmica durante o dia e
a noite, extraído da análise de risco real e demonstrado na seção 9.4, no qual foram
coletados em visita a campo na época da elaboração da análise de risco real por
Kaslauskas (2006), apresentado no Quadro 5.

Categoria

População exposta
durante o dia

População exposta
durante a noite

Galpão abandonado - H1’

Industrial

zero

zero

Cerâmica Argilex – H1’

Industrial

6

zero

Cerâmica San Remo – H1’

Industrial

8

zero

EMEIF Prof. Djanira – H1’

Comercial

332

59

Igreja – H1’

Religiosa

2

2

Subestação de Tambaú/SP – H1’

Comercial

2

2

Núcleo residencial 1 - H1’

Residencial

40

40

Núcleo residencial 2 - H1’

Residencial

32

32

Industrial

216

72

Residencial

260

260

DERMACTAM Ambiental - H4’

Comercial

45

zero

Cerâmica Lepri - H4’

Comercial

68

zero

Estabelecimentos

Cerâmica Atlas - H2’
Núcleo residencial 2 - H4’

Quadro 5 – Quantidade de pessoas expostas na área de influência
Fonte: Kaslauskas (2006)

Todos os dados de entrada para as hipóteses acidentais do traçado alternativo
(Hn’) do Quadro 5 têm parâmetros pré-estabelecidos no “estudo padrão” e valores
de projeto, tais como a vazão, material e diâmetro do duto foram extraídos da
análise de risco real, baseado também no projeto executivo de Tambaú/SP.
Em segundo momento, o “software” solicita a inserção de uma vista aérea em
escala pré-definida para a locação do traçado do gasoduto em questão. Neste caso,
foram inseridas Fotografias do Google Mapas e sobrepostos os traçados reais e
alternativos respectivamente, gerando dois gráficos de curvas F-N distintos. Para
melhor interpretação dos dados foram sobrepostos os resultados em um só gráfico
de curvas F-N, conforme demonstrado no Gráfico 8.
Com todos os dados de entrada inseridos no “software Phast Risk” versão 6.54
obteve-se gráficos de curva F-N para as seguintes situações:
1.

Curva F-N do traçado real; e

2.

Curva F-N do traçado alternativo.
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No Gráfico 8 são apresentados os resultados obtidos do “software Phast Risk”
versão 6.54 com o traçado real e alternativo de Tambaú/SP, expressos em gráficos

Frequência do evento ao ano (F)

de curvas F-N.

1

10 12

60

Número de fatalidades acumuladas em todo o percurso
Número de fatalidades acumuladas(N)

Gráfico 8 - Resultados obtidos na Curva F-N do traçado real e alternativo

Fonte: O autor
Legenda:
Limite da faixa intolerável
Resultados obtidos no traçado real
Resultados obtidos no traçado alternativo
Limite da faixa tolerável
O objetivo principal deste comparativo de resultados dos gráficos de curvas
F-N do traçado real e alternativo é demonstrar a utilidade de um “software” de
análise de risco aplicado a um projeto de traçado de gasoduto. Observando-se os
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resultados do Gráfico 8 de curvas F-N, pode-se analisar o risco individual que é a
probabilidade anual (Frequência) de um indivíduo sofrer algum dano de evento
acidental, no caso, “bola de fogo” com fatalidades, baseado em índices
referenciados pela Cetesb. O “estudo padrão” estabelece zonas de tolerabilidade,
conforme demonstrada no Gráfico 7.
Analisa-se o risco de um gasoduto quando se observa a frequência de
ocorrência (ao ano) e as possíveis fatalidades (acumuladas em todo o percurso do
gasoduto estudado), considerando o evento acidental “jato ou bola de fogo”. Para a
análise em questão, é considerado o evento acidental “bola de fogo”, demonstrandose os resultados nos próximos dizeres.
O risco é menor quando a curva do gráfico em questão está na descendência,
ou seja, com a Frequência (F), fatalidades(N) em queda e ambos em valores abaixo
da zona intolerável.
Analisando-se o gráfico 8 de curvas F-N, percebe-se que o risco social do
traçado alternativo melhora comparado ao real, pois os valores observados são
inferiores ao traçado real e, obviamente, dentro da zona tolerável e negligenciável,
aceitos pela Cetesb. Observa-se que os resultados do Gráfico 8 de curvas F-N,
foram os seguintes:

Frequência (N)
Fatalidades
acumuladas

Traçado real

Traçado alternativo

1,63x10-6

1,63x10-6

50

12

Quadro 6 – Resultados obtidos Curva F-N do traçado real e alternativo
Fonte: O autor

A Frequência obtida segundo o Gráfico 8, nos dois traçados é praticamente a
mesma, diferente do número de fatalidades acumuladas, dito risco social, com 50 do
traçado real contra 12 do alternativo, conforme Quadro 6.
Observa-se que há uma natural divergência entre resultados de fatalidades
entre a análise de risco real, demonstrada na seção 9, com a atual devido ao
método de cálculo utilizado.
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11 DISCUSSÕES SOBRE OS ASPECTOS AMBIENTAIS NAS NORMAS P4.261 E
NBR 12.712
Os aspectos ambientais devem ser considerados nos produtos ou serviços de
qualquer empresa que possua a certificação ISO 14.001, para tanto, se faz
necessário a implantação de tecnologias ambientais que introduzam regras de
execução de projetos de gasodutos, objetivando um bom desempenho ambiental.
As principais normas que norteiam as premissas básicas de execução de
projetos de gasodutos é a P4.261 da Companhia ambiental do Estado de São Paulo
(2003) e a NBR 12.712/93 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS),
na qual os incrementos possíveis sobre a variável ambiental na execução de
projetos de gasodutos são apresentados nas próximos duas seções.

11.1 A norma P4.261 da Cetesb

A norma técnica P4.261 é um manual de orientação para elaboração de
estudos de análise de risco, desenvolvida e implantada no Estado de São Paulo pela
CETESB em maio/2003, com o objetivo de aperfeiçoar os estudos em instalações
industriais perigosas, prevenindo acidentes potenciais.
Esta norma é de grande valia para as empresas envolvidas em atividades com
riscos tecnológicos permanentes, visando os danos as pessoas, muito bem definidas
como risco individual e social.
No caso de gasodutos, a P4.261 não caracteriza os riscos provenientes de
rupturas parciais ou totais, para tanto a Comgás aplica um estudo paralelo, aprovado
pela Cetesb, chamado: Manual de risco individual das instalações padronizadas dos
sistemas de gás natural da Companhia de Gás de São Paulo (2001), ou
simplesmente “estudo padrão”. Esse manual serve de parâmetro para elaboração de
todas as análises de riscos de gasodutos.
São muito claros os parâmetros para as instalações da indústria química sendo
armazenamento e distribuição de produtos perigosos, inclusive definindo critérios
para elaboração das análises de risco. A norma cita em alguns trechos, dispersão de
gases tóxicos, vazamentos de produtos químicos, enfim, substâncias tóxicas que
possam poluir o solo, corpos de água e a atmosfera.
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Com o crescimento desenfreado de construção de gasodutos, critérios bem
definidos devem ser incrementados nesta norma para se tornar uniformizados os
conceitos e premissas de elaboração de análise de riscos entre todas as operadoras
de gasodutos.
A seguir são apresentados pontos importantes e abrangentes em uma análise
de risco para gasodutos:


Caracterização do empreendimento com a região a ser implantada;



Identificação dos perigos e determinação de todos os cenários acidentais;



Estimativa dos efeitos físicos diante de um evento acidental;



Análise da vulnerabilidade da região de radiação térmica;



Estimativa da Frequência da ocorrência de riscos;



Estimativa e avaliação dos riscos; e



Estrutura obrigatória para o gerenciamento de riscos adequado a
operação de um gasoduto.

A inclusão dos incrementos acima citados na análise de riscos da pela norma
P4.261, torna-se primordial para a padronização de conceitos rigorosos de
elaboração de documentos de licenciamento ambiental e, principalmente, nivelando
o conhecimento entre com todas concessionárias de gasodutos. Outra alternativa
seria basear-se no “estudo padrão” para aprimorar o seu manual atualmente
implantado.

11.2 A norma NBR 12.712

A norma NBR 12.712 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1993)
abrange todas as questões técnicas para elaboração de projeto de transmissão e
distribuição de gás combustível e também no desenvolvimento de inovações
tecnológicas de equipamentos e acessórios para gasodutos.
É justificável que o desenvolvimento tecnológico para esses fins não estejam
totalmente amparados por uma ciência da análise das consequências, pois o
transporte de gases combustíveis em alta e media pressão é relativamente nova, em
torno de 60 anos.
Observando a NBR 12.712/93 nos itens 5 – Estudos Prévios e 6 –
Classificação de Locação, classificam os gasodutos em 4 categorias gradativas de
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aglomeração de pessoas, mas em momento algum, cita-se a análise de risco com
ferramenta de tomada de decisão de traçados de gasodutos mais afastados de
aglomeração de pessoas.
A norma é aplicada em todo o sistema de transmissão e distribuição de gases
combustíveis abrangendo os seguintes aspectos principais:


Características dos gasodutos de distribuição e transmissão;



Ramificações da rede, dito ramais;



Estações de compressão;



Estações de lançamento/recebimento de raspadores para limpeza de
gasodutos;



Estações de redução e controle de pressão;



Estações de medição volumétrica; e



Reservatórios tubulares de gás.

Esta norma pode criar citações para outra normas específicas que abranjam
afastamentos mínimos associados a análises de riscos, que no caso do Estado de
São Paulo, a P4.261 da Cetesb.
Na avaliação da norma 12.712/93 no item 9 – Afastamentos, observa-se que
não são especificados parâmetros de afastamentos mínimos levando em
consideração jato e “bola de fogo”, amplamente abordados em análises de riscos
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993).
Os afastamentos de gasodutos de áreas povoadas são de primordial
importância na diminuição de danos sociais, a terceiros e ambientais e devem ter
abordagem mais aprofundada na norma 12.712 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1993), para garantir melhor desempenho nas questões de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
A Resolução CONAMA nº 001, em seu artigo 2º, V, dispõe que o licenciamento
ambiental dos gasodutos depende do prévio Estudo de Impacto Ambiental e do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental. (CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, 1986).
A análise de risco social e ambiental deve ser praticada ainda na fase do
projeto básico para que o projetista possa criar traçados alternativos mais viáveis
ambientalmente, amparos também em premissa básicas incorporadas a NBR 12.712
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993).
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A elaboração do projeto executivo de gasodutos pode também colher
informações da comunidade local, pois os moradores sabem das particularidades
geográficas da região. A comunidade pode participar da elaboração do projeto,
construção e operação do gasoduto para perceber a importância do gás natural e
seus riscos de operação. Conhecendo-se os riscos, a comunidade pode planejar
mais as naturais expansões urbanas levando-se em conta o gasoduto em questão.
Haja vista a importante participação de uma equipe multidisciplinar para o sucesso
da implantação, tais como engenheiros, físicos, geólogos, biólogos, ambientalistas
entre outros. A preservação do meio ambiente tornou-se indispensável em qualquer
atividade humana, pois estamos sufocados na nossa própria evolução industrial
visando o conforto da nossa espécie, também não desenvolvemos completamente
tecnologias ambientais para sustentar o crescimento populacional.
A proposta desse estudo é também alertar os profissionais da área de
elaboração de projetos, licenciamento ambiental, aprovação de projetos executivos
pelas Prefeituras locais e construtores, a devida importância na inserção de
premissas básicas e conexões a normas específicas que abordem análises de riscos
aplicadas a gasodutos.
No caso de análise de risco para gasodutos a NBR 12.712/93 pode conectar a
normas específicas dos órgãos licenciadores e também ao CONAMA nº 001/86, pois
é inviável incorporar a essa normas, todos os parâmetros necessários para um bom
projeto de traçados de gasodutos.
Os temas abordados acima vêm de encontro às necessidades indispensáveis
ao desempenho ambiental na implantação e operação de gasodutos e a um jeito
moderno de projetar traçados mais seguros.
Os gasodutos são um meio seguro, econômico e confiável para o transporte de
gás combustível. Para tanto, é necessário adequar normas diretivas para o rígido
controle ambiental, somado ao aumento nos padrões de qualidade e segurança,
visando à minimização de erros e a correta execução do empreendimento.
A norma diretiva NBR 12.712/93 – Projeto de Sistemas de Transmissão e
Distribuição de Gás Combustível, pode ser uma maneira de criar alternativas menos
impactantes ao meio ambiente contemplando conceitos básicos de traçados,
consequências de desastres, impactos possíveis na implantação e operação de
gasodutos.
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11.3 A visão ambiental nas normas de elaboração de projetos e análise de riscos no
Estado de São Paulo
Nos últimos anos os projetistas vêm se preocupando muito com o
caminhamento do gasoduto sejam eles em áreas de proteção ambiental, travessias
por corpos d’ água e aglomeração de pessoas, porém as definições de traçados, na
maioria das vezes, são determinadas por intuição do projetista e também baseados
nas normas NBR 12.712/93, P4.261, “estudo padrão” e instruções de trabalho
específicas das operadoras de distribuição de gás combustível.
Atualmente utiliza-se muito a experiência remanescente de profissionais
experientes e com tradição de traçar gasodutos. Muitos deles, criaram instruções
baseadas em normas internacionais como, por exemplo, ASME B31.8 – 2003: “Gas
Transmission and Distribution Piping Systems (USA”) e CAN/CSA-B149.1-05:
“Natural Gas and Propane Installation Code (Canadá)”.
O risco tecnológico de um gasoduto é muito grande comparado a uma planta
industrial no qual o gerenciamento do risco e bem mais facilitado pela distância física
do perigo. Profissionais capacitados nas indústrias são capazes de mitigar acidentes
rapidamente, portanto estão mais próximo da falha, já em gasodutos, o
monitoramento é feito através de patrulhamento e telemetria com precisão limitada a
grandes vazamentos em redes de média e alta pressão e mesmo assim não é
suficiente para evitar um grande evento acidental. O gerenciamento dos riscos em
gasodutos é feito basicamente por conferição periódica dos sistemas de segurança,
patrulhamento e reportabilidades de terceiros. A gestão da integridade de ativos do
gasoduto é de grande valia para as operadoras, mas não é suficiente para conter
ações danosas de terceiros.
No Brasil, a resolução CONAMA nº. 237 regulamenta os empreendimentos
sujeitos a Avaliação de Impactos Ambientais para obtenção de licença ambiental.
Portanto, quaisquer empreendimentos com potencial de impacto ambiental estão
sujeitos ao processo de licenciamento ambiental no Estado de São Paulo junto a
Cetesb, (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997). Neste contexto,
conFiguram-se os gasodutos, oleodutos e polidutos. Os estudos de impacto
ambiental possibilitam identificar previamente as fragilidades do meio, bem como
suas potencialidades, o que contribui para a segura previsão dos impactos
significativos.
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As normas técnicas são muito eficazes na definição de sistemas de segurança,
redes de distribuição e pressões de trabalho, mas não contemplam diretrizes
locacionais ambientalmente adequadas. Um bom projeto deve ser feito com
parâmetros ambientais pré-definidos por normas técnicas e auxiliados por instruções
técnicas internas das operadoras.
Os gasodutos de distribuição são obras de grande extensão, a metodologia
utilizada para identificar os impactos ambientais, bem como as medidas mitigadoras,
pode ir além dos aspectos normativos e legais, contrastando a implantação de um
empreendimento que fica encoberto a 1,5m de profundidade e com risco tecnológico
consideravelmente alto comparado a outro tipo de gás combustível.
Ao longo da faixa dos dutos podem ser levantados os pontos mais susceptíveis
a vazamentos, denominados “pontos notáveis” tais como, interferências, travessias,
cruzamentos com rodovias, avenidas, ruas, ferrovias e linhas de transmissão de
energia elétrica, caixas de válvulas, ocupação humana, áreas com maior
susceptibilidade a deslocamentos e erosão e áreas geologicamente instáveis. Tais
fatores

são

muito

abordados no

levantamento fisiográfico da

região

do

empreendimento.
Analisar informações sobre a Avaliação de Impactos Ambientais do gasoduto
dentro do contexto do licenciamento ambiental brasileiro com os seus aspectos
construtivos, locacionais, áreas de vulnerabilidade, propicia provocar uma discussão
a respeito do balanço adequado entre exposição e análise de risco, rigor
metodológico e isenção de relatórios ambientais detalhados e características
ansiáveis de um estudo de impacto ambiental.
As normas técnicas NBR 12.712 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1993) e P4.261 (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2003) atualmente são instrumentos de elaboração de projetos de traçados
e análise de riscos, mas não tratam de parâmetros ambientais pré estabelecidos. A
12.712/93 retrata sistemas de segurança e operação de gasodutos e a P4.261 uma
orientação para elaboração de análises de riscos voltada para o mercado industrial e
não aborda transmissão e distribuição de gás combustível.
As operadoras de gasodutos devem ter os conceitos bem apurados quando
projetam traçados de gasodutos levando-se em conta a Saúde, Segurança e Meio
Ambiente e primordialmente amparadas em normas técnicas atualizadas, modernas
e com a realidade do mercado de transmissão e distribuição de gás combustível.

82

Atualmente os impactos ambientais em gasodutos são avaliados no Estado de
São Paulo com RAP e EIA/RIMA para casos mais críticos. O analista da
concessionária da distribuidora de gás combustível elabora relatórios com base em
experiências anteriores e não amparadas em diretrizes técnicas, para tanto, é
proposto uma matriz de interação, baseadas em Sanchez (2006), na qual é
demonstrada a identificação de impactos ambientais.
A matriz de interação é uma planilha onde o analista pode, resumidamente,
identificar os impactos ambientais possíveis na implantação e operação do
gasoduto, sendo uma metodologia muito abordada por Sanchez (2006).
Segundo a MKR DO BRASIL, [2009?], as principais ações geradoras de
impactos sócio-ambientais, em graus variados, ao longo das etapas do
empreendimento, podem ser:


Divulgação do empreendimento à comunidade local, acarretando um
impacto emocional por tratar-se de transporte de um produto inflamável;



Incêndios ocasionados por jato e “bola de fogo”, fundamentais na
elaboração do Eaar ;



Implantação de canteiros de obra e alojamentos provisórios;



Desmatamento

na

linha

do

gasoduto.

Retirada

de

árvores

e

desapropriação de posses;


Escavação de vala a céu aberto, no qual haverá “bota fora” de solo tanto
pela escavação devido ao empolamento;



Furos direcionais com o método não destrutivo;



Proteção catódica por meio de postos de inspeção;



Distribuição de produto combustível (gás natural) por tubulação enterrada;



Risco socioeconômico caso haja falta do gás combustível para indústrias
e fábricas, e;



Risco a imagem da empresa devido a falhas na operação, seja por um
acidente ou desabastecimento.

Desativação do gasoduto pode causar um passivo da operadora no solo da
região, pois não é retirado. A degradação natural do polietileno de Alta Densidade
(Pead) e o aço podem causar recalques no solo com afundamento de
pavimentações e propriedades lindeiras ao gasoduto.
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Os impactos podem ser classificados como direto ou indireto, associado a
cada fator gerador por etapas do empreendimento. Cada fator gerador relatado
acima pode ter uma ação mitigadora por todas as partes envolvidas no
empreendimento, destacando-se o equilíbrio entre os custos das ações mitigadoras
com o retorno financeiro esperado pela operadora (MKR DO BRASIL, [2009?]).
Impactos diretos são aqueles que atingem imediatamente o meio ambiente,
sendo perceptíveis a fauna e a flora. Exemplo: explosão de gasoduto causando
incêndio em florestas. Os impactos indiretos são aqueles em que os danos têm
efeitos colaterais dos impactos diretos, ou seja, comprometem a população de
maneira bem menos agressiva e imperceptível a fauna e flora. Exemplo: Explosão
de gasoduto causando desconfiança na população da cidade vizinha ao evento
acidental.
Para Sanchez (2006), os componentes ambientais destacados incluem os
elementos

e

variáveis

dos

meios

físicos,

biótico

e

antrópico

(aspectos

socioeconômico, jurídico-institucional e arqueológico) nas áreas de influência do
empreendimento e os danos devem ser classificados como reversíveis ou
irreversíveis, como:

Reversíveis: danos a terceiros, destruição da fauna e flora que pode ser
reposta com reconstrução e replantio.

Irreversíveis: morte de pessoas, destruição de patrimônio histórico, destruição
de fauna e flora.
Todo esse processo pode ser considerado como um “diagnóstico ambiental”,
cuja expressão tem sido muito utilizada em órgãos ambientais, entidades de ensino
e associações profissionais, considerando todos os componentes ambientais área
de influência para caracterizar a qualidade ambiental (MKR DO BRASIL, [2009?]).
As medidas associadas são ações mitigadoras que promovem a diminuição
dos impactos ambientais e também controlam operação com um plano de
gerenciamento de risco implantado na operadora e corpo de bombeiros.
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Atributos para um diagnóstico ambiental

Avaliação descritiva

Origem:

Indireto / direto

Efeito na área de influência:

Positivo / negativa

Duração:

Temporário / sem limite

Ambiente afetado

Antrópico/biótico

Momento de ocorrência:

Até o final da vida útil / permanente

Área de incidência:

Difusa / concentrada

Reversibilidade:

Irreversível ou reversível

Probabilidade de ocorrência:

Grande a pequena

Mitigação:

Ações associadas

Magnitude/Tamanho:

Grandeza do dano ambiental

Impacto ao meio ambiente:

Grande a pequeno, com graduações

Quadro 7 - Impactos ambientais em gasodutos que decorrem ao diagnóstico
ambiental
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de MKR do Brasil ([2009?]) e Sanches (2006)

O diagnóstico ambiental convém ao analista tomar decisões quanto ao traçado
e as ações mitigadoras do empreendimento, que podem ser elaboradas
principalmente pelas concessionárias de distribuição de gás combustível e
controlados por os órgãos reguladores, tais como: Cetesb, Secretária do Meio
Ambiente, Prefeituras Locais, Arsesp e ONG´s defensoras do meio ambiente da
região afetada (Quadro 7).
Atualmente os gasodutos têm uma avaliação ambiental por intermédio do
Relatório Ambiental Preliminar (RAP) e caso o impacto a meio biótico seja grande,
elabora-se o EIA/RIMA, estudos aprofundados dos impactos ambientais possíveis.
Durante a elaboração dos projetos de traçados deve-se considerar o
diagnóstico ambiental abordado nos parágrafos acima, associado à análise de risco
social da área de influência.
O plano de controle ambiental reúne, em programas específicos, todas as
ações e medidas minimizadoras, compensatórias e potencializadoras aos impactos
ambientais prognosticados pelo relatório ambiental preliminar ou o EIA/RIMA. A
realização da operação é composta por uma equipe multidisciplinar de profissionais
das diferentes áreas de abrangência, conforme as medidas associadas a serem
implementadas.
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11.4 A matriz de interação aplicada à implantação do gasoduto de Tambaú/SP.

A matriz de interação pode ser aplicada em qualquer gasoduto no momento da
elaboração do RAP objetivando a melhor identificação dos possíveis impactos
ambientais durante todo o ciclo de vida do gasoduto, sendo a metodologia baseada
em Sanchez (2006).
Inicialmente, podem-se identificar os possíveis impactos ambientais avaliandose a morfologia geotécnica do traçado do gasoduto. Neste capítulo, propõe-se uma
análise dos possíveis impactos ambientais dos traçados real e alternativo usando a
metodologia da matriz de interação (MKR DO BRASIL, [2009?]).
Com a matriz de interação é possível comparar alguns atributos ambientais do
empreendimento, ressaltando os seus impactos e consequentemente os seus riscos.
Nesta lógica apresentada, propõe-se um quadro auto-explicativo contendo os
principais atributos ambientais em todas as fases do ciclo de vida do gasoduto de
Tambaú/SP, inclusive destacando-se as vantagens e desvantagens dos traçados,
amplamente discutido neste trabalho. A identificação dos impactos é obtida através
de atividades geradoras inerentes a etapa de construção e operação do gasoduto
em questão. No Quadro 8 estão descritos as principais atividades correlatas ao ciclo
de vida do gasoduto, baseadas no RAP de Tambaú/SP, por Kaslauskas (2006),
podendo-se chamar como matriz de identificação dos impactos para a avaliação
ambiental.
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Matriz de identificação - Avaliação ambiental
Impacto
Atividade do gasoduto
ambiental

Dano
ambiental

Escavação para assentamento do tubo durante a
construção

Sim

insignificante

Vazamento de gás e ignição com o evento “bola de
fogo” atuando nas construções

Sim

Fatalidades devido a radiação
térmica nas edificações

Vazamento de gás e ignição numa “bola de fogo”
atuando nas vegetações

sim

Queima de vegetação

Operação do canteiro de obras

sim

insignificante

Modificações Geológicas

não

não

Uso e ocupação do solo

sim

insignificante, apenas a
instalação de válvulas de
segurança

Travessia por corpos d´agua

não

não

Antropização da vegetação

sim

Insignificante

Troca do energético - lenha/GLP para GN

sim (positivo)

não

Quadro 8 – Avaliação ambiental do gasoduto de Tambaú/SP
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de MKR do Brasil ([2009?]) e Sanches (2006)

As atividades descritas acima foram extraídas do RAP de Tambaú/SP,
inclusive bem detalhadas neste relatório.
Observa-se que há atividades com notórios impactos ambientais relevantes no
que diz respeito à operação do gasoduto, com um possível evento acidental de
vazamento com ignição ocasionando uma “bola de fogo”, adverso a isto, um impacto
positivo com a troca de fonte de energia das indústrias cerâmicas de Tambaú/SP
que usavam biomassa (lenha) e gás liquefeito de petróleo (GLP) e agora o gás
natural, menos poluente. Sabe-se que o gás natural é um energético ecologicamente
mais viável aos demais, portanto atualmente a cidade de Tambaú/SP emite menos
CO2 na atmosfera do que anteriormente.
Para um aprimoramento do diagnóstico ambiental propõe-se uma matriz de
interação relatando os impactos relevantes descritos no RAP de Tambaú/SP. A
matriz de interação (Quadro 9) avalia os dois traçados, real e alternativo deste
estudo, comparando suas vantagens e desvantagens apoiadas em um diagnóstico
ambiental.
Os principais impactos ambientais observados no RAP de Tambaú/SP foram:
a)

Fatalidades, considerando o evento de “bola de fogo”;

b)

Queima de vegetação, considerando a “bola de fogo”; e

c)

Troca do energético, Biomassa (lenha) por gás natural (GN).
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No Quadro 9 a seguir é apresentada a matriz de interação proposta para a
avaliação de impacto ambiental com considerações do autor :

Matriz de Integração
Avaliação descritiva para o
evento de “bola de fogo”.
Considerando fatalidades

Avaliação descritiva para o
evento de “bola de fogo”.
Considerando queima de
vegetação

Avaliação descritiva para a troca
do energético - biomassa

Atributos para
um diagnóstico
ambiental

Traçado Real

Traçado
alternativo

Traçado real

Traçado
alternativo

Traçado
real

Traçado alternativo

Origem:

Direto

Direto

Direto

Direto

Indireto

Indireto

Efeito na área de
influência:

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Duração:

Temporário

Temporário

Temporário

Temporário

Ambiente afetado

Antrópico

Antrópico

Biótico

Biótico

Durante a vida
útil do gasoduto

Durante a vida
útil do gasoduto

Durante a
vida útil do
gasoduto

Durante a vida útil
do gasoduto

Momento de
ocorrência:

Durante a vida Durante a vida
útil do gasoduto útil do gasoduto

Durante a
vida útil do
gasoduto
Antrópico/Bi
ótico

Durante a vida útil
do gasoduto
Antrópico/Biótico

Área de incidência:

Concentrada

Concentrada

Concentrada

Concentrada

Difusa

Difusa

Reversibilidade:

Irreversível

Irreversível

Reversível

Reversível

Não
aplicada

Não aplicada

Probabilidade de
ocorrência:

Pequena

Pequena

Pequena

Pequena

Alta

Alta

Mitigação:

Gerenciamento
de riscos

Gerenciamento
de riscos

Gerenciamento
de riscos

Gerenciamento
de riscos

Não
aplicada

Não aplicada

Descrição do dano

Fatalidades

Fatalidades

Destruição da
vegetação

Destruição da
vegetação

Não
aplicada

Não aplicada

Impacto ao meio
ambiente:

Grande

Pequena

Pequena

Médio

Pequena

Pequena

Número de
fatalidades

50

12

Não aplicada

Não aplicada

Não
aplicada

Não
aplicada

Quadro 9 - Matriz de interação do gasoduto de Tambaú/SP dos traçados real e
alternativo
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de MKR do Brasil ([2009?]) e Sanches (2006)

Observa-se que a matriz de interação interpreta os impactos relevantes e
descreve o número de fatalidades, queima de vegetação em danos ambientais
negativos e a menor emissão de CO2 como impacto positivo. Avalia-se que o
traçado alternativo tem apenas 12 fatalidades contra 50 do traçado real de
Tambaú/SP, apresentado no Gráfico 8. No quesito queima de vegetação, o traçado
alternativo tem um dano ambiental médio, mas reversível, comparado ao real. A
reversibilidade diz respeito à alternativa de replantio da vegetação, portanto os dois
impactos negativos do traçado alternativo relatados na matriz de interação têm, em
geral, menores danos ao do real, observando-se maiores fatalidades.
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Todos os quesitos do Quadro 9 foram avaliados e quantificados pelo autor,
lembrando que o número de fatalidades foram obtidos pelo “software Phast Risk”
versão 6.54”.
A descrição dos impactos e danos ambientais apresentados em forma de
quadro tem grande valia interpretativa devido à facilidade de visualização, cabendo
ao analista, avaliar os prós e contras da implantação do empreendimento. No caso
apresentado nesta seção, a matriz de interação compara os dois traçados, real e
alternativo, de forma crítica levando-se em conta a variável ambiental, sendo todos
baseados no RAP de Tambaú/SP.
Para mitigação de qualquer impacto ambiental negativo pode ser implantado
ações associadas, que tem o objetivo de minimizar os danos deste impacto. No caso
das fatalidades do traçado real pode-se adotar a proteção mecânica com placas de
concreto como medida associada de mitigação próximo da cerâmica Atlas e dos
conjuntos residenciais existentes.
Com todos os pontos abordados em uma matriz de interação é possível
realizar um diagnóstico ambiental estruturado com as características justificativas
discorridas nesta seção
No caso de Tambaú/SP em seu RAP, relata-se que os impactos ambientais
são pequenos durante a sua construção, sendo que na sua operação há fatalidades
descritas em seu Eaar.
Na simulação da matriz de interação é possível descrever se há ou não
impactos e seus possíveis danos, lembrando que o licenciamento de um gasoduto é
necessário a aprovação do RAP e Eaar, respectivamente, sendo possível um
diagnóstico.
A descrição e análise dos impactos ambientais são de fundamental
importância para a melhoria da qualidade do diagnóstico ambiental em questão.
Outras questões podem ser encontradas em uma análise ambiental, tais como uma
pastagem, plantações de cana, maciços arbóreos e corpos d’água que podem
comprometer a viabilidade do empreendimento.
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12 CONCLUSÕES

Estudando

o

gasoduto

de

distribuição

de

Tambaú/SP

percebeu-se

oportunidades de melhoria no traçado mediante uma análise do risco social dos
estabelecimentos lindeiros ao gasoduto no momento da concepção do projeto.
Trata-se de uma região na qual se encontram estabelecimentos comerciais e
residenciais de um lado da rua e do outro não, no entanto terrenos com vegetação
nativa, aparentemente não rara. Essa vegetação pode ser observada em toda a
região de Tambaú/SP, Pirassununga/SP e Santa Rita do Passa Quatro/SP,
percorrendo-se as vias vicinais. Conforme o levantamento do histórico de eventos
acidentais envolvendo gasodutos conclui-se que há riscos tecnológicos associados à
operação, portanto deve-se levar em consideração o princípio da prevenção de
danos individuais e ambientais na fase de projeto com o Estudo de Análise e
Avaliação de Riscos (Eaar) em qualquer Sistema de Distribuição de Gás Natural
(SDGN). Eventos acidentais são constantes e rotineiros durante a vida útil dos
gasodutos, com grande participação de ações de terceiros atingindo-os com retroescavadeiras, perfurações e etc. Todas essas modificações são causadas por
constantes expansões urbanas.
A análise de risco pode ser utilizada juntamente com a elaboração do projeto
básico do traçado de gasodutos e auxiliando na tomada de decisões mais viáveis no
que diz respeito a fatalidades, danos a terceiros, consequentemente ao meio
ambiente. Impactos ambientais podem ser verificados preliminarmente antes de o
projeto executivo ser concebido.
Não só o caso de Tambaú/SP, mas em outras malhas de gasodutos
observadas no interior de São Paulo, várias passam próximas a residências, escolas
e estabelecimentos comerciais sem a preocupação dos afastamentos viáveis
ambientalmente.
No momento da elaboração de projetos básicos de gasodutos a análise de
risco pode ser fundamental para abrandar o número de vítimas nas hipóteses
acidentais consideradas no cálculo, sendo válida em áreas mistas mesclando
habitações com terrenos sem construção, mas é providencial uma verificação das
possíveis interferências físicas e também custos elevados ocasionados por uma
mudança de traçado recomendada na análise risco em questão. Traçados
alternativos podem ser feitos e posteriormente validados com a análise de risco
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avaliando os que proponham menores fatalidades, deixando o projetista tomar
decisões eficazes levando-se em conta a variável ambiental em seus projetos.
Atualmente os gasodutos são perfurados por ações danosas de terceiros que
não são tão gerenciáveis por parte das operadoras, tornando as ações reparatórias
em uma abordagem contingencial.
Conclui-se que os projetistas de gasodutos de distribuição podem utilizar a
norma técnica P4.261 como premissa iniciais e “softwares” matemáticos específicos
para elaborar traçados de média a alta pressão em áreas mistas. Preservar-se-á
vidas e vários quesitos a seguir descritos:
Redução significativa de:


Danos materiais a terceiros;



Danos pessoais nas comunidades lindeiras ao gasoduto;



Danos a imagem da empresa; e



Danos ambientais reversíveis e irreversíveis.

Portanto, conforme o Gráfico 8 conclui-se que os resultados do traçado
alternativo são mais viáveis ambientalmente comparando-se ao real. O risco social
(Frequência N) e as fatalidades são menores comparados ao traçado real. A referida
melhora deu-se devido ao uso do “software” de análise de risco associado à
localização do novo traçado, dito alternativo.
Apesar dos resultados expressos no Gráfico 8 de curvas F-N dos dois
traçados, a Comgás, responsável pelo empreendimento, seguiu rigorosamente as
normas vigentes no projeto e operação do gasoduto de Tambaú/SP do referenciado
traçado real, não sendo necessárias quaisquer modificações de traçado. O traçado
real atende as expectativas dos órgãos reguladores, Cetesb, Secretaria Estadual do
Meio Ambiente, Arsesp e na Prefeitura de Tambaú/SP.
Conclui-se que há uma oportunidade de melhoria nos “softwares” atuais de
análise de risco levando-se em conta o georreferenciamento das coordenadas
geográficas a foto área do gasoduto a ser implantado. Conclui-se que os “softwares”
de análise de risco sejam georreferenciados ocasionando maior precisão nos
cálculos, fato que não ocorre nos dias de hoje. O georreferenciamento ou
georreferenciação de uma imagem ou um mapa ou qualquer outra forma de
informação geográfica é tornar suas coordenadas conhecidas num dado sistema de
referência.
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Utilizando o “software Phast Risk” versão 6.54, verificou-se que a simulação do
novo cálculo do risco social do traçado alternativo comparado ao real em áreas
mistas foi fundamental para a avaliação precisa da quantidade de fatalidade (N) e
Frequência (F) dos dois traçados, e posteriormente, a escolha do alternativo como
sendo o melhor, no ponto de vista ambiental, pois há menores fatalidades, conforme
o Gráfico 8.
Aplicando-se o princípio da prevenção, conclui-se que há necessidade de uma
revisão da norma NBR 12.712/93 – Projeto de Transmissão e Distribuição de Gás
Combustível, nas quais são muito discretas as citações relacionadas a afastamentos
mínimos (item 9 página 15) de segurança dos gasodutos de vias públicas a
estabelecimentos residenciais e comerciais. O item 9.2 dessa norma cita apenas
que os gasodutos devem manter o maior afastamento possível de habitações. A
análise de risco pode incrementar e ajudar projetistas na tomada de decisão na
adoção de um traçado ideal no ponto de vista ambiental.
A referida norma NBR 12.712/93 não cita recomendações para evitar danos
ambientais e não menciona parâmetros específicos para elaboração de uma análise
de riscos adequada, com citações básicas de cenários acidentais com jato e uma
“bola de fogo” provocando radiações térmicas em edificações, sendo recomendada
uma conexão com normas de análise de risco, P4.261 da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (2003) e “estudo padrão” no caso do Estado de São Paulo, e a
resolução CONAMA nº 001/86 e resolução nº 237/97. Essa análise é feita na
Secretaria do Meio Ambiente e na Cetesb depois que o projeto já está pronto é
protocolado (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE; 1986; 1997).
Para um bom desempenho ambiental, as operadoras devem basear-se em
normas, tais como a NBR 12.712/93 e a P4.261 da Cetesb, que possam delimitar
um bom projeto de traçado, aliado também ao diagnóstico ambiental classificando os
impactos ambientais como reversíveis ou irreversíveis, baseados em uma análise
qualitativa de uma matriz de interação.
A matriz de interação foi utilizada para comparar os traçados real e alternativo
e chegou-se a conclusão que o traçado alternativo é mais viável ambientalmente,
pois as fatalidades devido a “bola de fogo” é menor comparado ao traçado real e
porém os danos causados a vegetação são reversíveis, pois o replantio é viável,
oportunamente observou-se impactos positivos na troca do energético biomassa
(lenha) pelo gás natural. Com uma matriz de interação é possível detectar
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claramente as atividades impactantes ao meio ambiente e consequentemente os
seus danos, embasando o analista para um bom diagnóstico ambiental.
Outro ponto importante e difícil de controlar é o desenvolvimento tecnológico
sustentável sem que haja danos ao meio ambiente, pois o alto consumo e o conforto
demandado, inevitavelmente causam danos ambientais. O crescimento populacional
desenfreado e a busca de conforto no trabalho e nas residências têm uma
deterioração, às vezes irreversíveis, de serviços ambientais.
Apesar de que as análises de risco discutidas demonstram que há vítimas
devido à radiação térmica proveniente de uma “bola de fogo” percebeu-se que
gasodutos em geral são bem seguros e eventos acidentais no Brasil são raros,
sendo que não foram encontrados banco de dados a serem apresentados, sim
informações jornalísticas. A análise de risco estuda a pior consequência de um dano
ambiental que são as vítimas fatais e isso não significa que os gasodutos são
inseguros ou impróprios, pois atualmente são implantados rigorosos sistemas de
segurança e plano de atendimento de emergências.
Um gasoduto pode ser considerado uma construção que gera um baixo
impacto ambiental e sua operação condicionada a não ocorrência de acidentes de
grandes proporções, históricos demonstram que tais acidentes são bem frequentes
quando mal projetados, sem gerenciamento de riscos e com manutenção precária.
Nesta pesquisa demonstra-se que a aplicação da análise de risco pode influenciar
positivamente quando implementadas na fase do projeto básico. Conclui-se que as
principais medidas mitigadoras de danos ambientais em gasodutos são:


Proteção de concreto em gasodutos próximos de grandes aglomerações
de pessoas;



Maior afastamento possível do gasoduto de comunidades lindeiras;



Sistemas de segurança, incluindo válvulas de bloqueio, proteção catódica,
identificações e etc;



Monitoramento da operação; e



Plano de emergência.

Para um bom projeto executivo de implantação e operação de gasodutos
pode-se vislumbrar uma norma que atendam parâmetros específicos da análise de
risco e a variável ambiental para dutos de gás natural, associada à NBR 12.712/93
que é uma técnica.
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A integração dos conceitos sobre avaliação de impactos e danos ambientais
com normas referenciadas e avaliação de risco discutidas nesta pesquisa, podem
ser sistematizadas em uma proposta de unificação das normas P4.261 e NBR
12.712/93 e um manual de orientação para execução de projetos de dutos com
gases combustíveis, fato que pode ocorrer na elaboração de uma nova etapa de
pesquisa científica, apoiada em todo este estudo já demonstrado.
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