
Subprojeto de inspeção da cota de enterramento do g asoduto 
 
 
VI.2.2.5.2.2 Inspeção da cota de enterramento do gasoduto 
 
Na porção submersa, ao longo de todo o trecho onde o gasoduto será enterrado, 
serão realizadas campanhas de inspeção sobre sua diretriz a fim de se verificar 
possíveis variações na espessura da cobertura sedimentar ao longo do trecho, e 
identificar possíveis afloramentos do duto. A determinação da cota de enterramento 
será feita imediatamente após a conclusão da instalação e seguido por campanhas 
anuais durante os 3 primeiros anos. Este período considera a experiência prévia da 
empresa na execução deste escopo de monitoramento. Caso, após este período, os 
resultados obtidos sejam satisfatórios, tendo em conta as cotas de enterramento 
previstas no EIA, a periodicidade das campanhas passará a ser a mesma estabelecida 
nas inspeções preventivas definidas nos procedimentos operacionais da 
PETROBRAS, isto é, a cada 5 anos. 
 
As cotas de enterramento do gasoduto serão verificadas em relação ao fundo marinho, 
sendo os dados coletados continuamente ao longo da diretriz do gasoduto, através de 
seções de subfundo de 3.5 kHz (sub bottom profiler - SBP), posicionadas 
perpendicularmente ao gasoduto, separadas aproximadamente 25 m entre si. A 
determinação da posição do duto sob o fundo marinho é feita considerando-se a 
presença de hipérboles de difração nos registros. A cota de enterramento é então 
determinada medindo-se o tempo em milisegundos entre o fundo marinho e o topo da 
hipérbole no registro sísmico, multiplicado por 1.500 m/s (velocidade do som na água 
no mar). A vantagem deste método é basicamente a rapidez na determinação da cota 
de enterramento, que pode ser feita em tempo real. No entanto, os sistemas de 
perfilagem de subfundo são mais eficientes em áreas onde a cobertura sedimentar é 
mais lamosa. 
 
Para determinação da morfologia do fundo marinho no local das seções de subfundo 
será realizado levantamento batimétrico com ecobatímetro multifeixe (multibeam), 
sendo as profundidades referenciadas ao Nível Médio dos Mares (NMM). No caso do 
duto estar ou tiver sido desenterrado, será possível observar sua presença. 
 
Para identificação dos trechos descobertos do duto (desenterrados), assim como 
mapeamento das variações da cobertura sedimentar do fundo marinho, será 
empregado levantamento com sonar de varredura lateral, que investiga o duto acima 
do fundo marinho. Este método permite avaliar se o leito marinho está sendo 
retrabalhado pela ação de correntes de fundo, inclusive determinando a direção desta 
corrente quando estruturas do tipo ondas de areia estiverem presentes, bem como, a 
existência de descalçamentos (free span) ao longo do duto. 
 
Todo o levantamento será posicionado através de sistema DGPS, com correções 
diferenciais recebidas através de link via satélite pelo equipamento, sendo 
referenciado ao datum horizontal SIRGAS-2000 – PROJEÇÃO POLICÔNICA – 
Meridiano Central 54º WGr. 
 
Eventualmente, também poderá ser empregado mergulho autônomo para observações 
diretas nas profundidades onde o enterramento permita a aplicação de tal método 
(profundidades de enterramento menores que 1 m). 
 
Após definidos os métodos para realização dos levantamentos de dados no local, 
estes seguirão a mesma configuração entre campanhas, sendo utilizados os mesmos 
equipamentos com a mesma configuração metodológica, para que os resultados 



obtidos nos diferentes levantamentos sejam comparáveis. Os modelos dos 
equipamentos utilizados e maiores detalhamentos a respeito das metodologias 
empregadas serão descritos nos relatórios do projeto. 
 
VI.2.2.5.2.3 Acompanhamento e avaliação 
 
Para o monitoramento da morfodinâmica praial e inspeção da cota de enterramento do 
gasoduto, os resultados obtidos nas campanhas bimestrais de monitoramento da 
morfodinâmica praial serão encaminhados semestralmente, enquanto que os 
resultados obtidos nas campanhas de levantamentos sísmicos serão encaminhados 
anualmente, em relatório contendo também a descrição das metodologias 
empregadas. Estes resultados poderão subsidiar adequações no projeto ao longo de 
sua realização, e avaliarão ainda o desempenho do projeto através do cruzamento dos 
seus resultados com os objetivos e metas estabelecidos. 
 
Ao término do monitoramento, será emitido um relatório final, integrando os resultados 
obtidos. Este também considerará uma avaliação a respeito da qualidade dos dados 
obtidos e adequação e efetividade da malha amostral tendo-se em conta o objetivo do 
projeto. 
 
VI.2.2.5.2.4 Inter-relação com outros projetos 
 
Este subprojeto apresenta interfaces com outros programas, como, por exemplo, o de 
Comunicação Social, o de Educação Ambiental e o de Educação Ambiental dos 
Trabalhadores. 
 
Atendimentos a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 
 
A legislação ambiental brasileira aponta para a necessidade da realização de um 
monitoramento desta natureza, conforme indicam os diplomas legais relacionados a 
seguir. 
 

 Decreto No 1.530/95 – Convenção dos Direitos do Mar; 
 

 Resolução CONAMA no 237/97 – regulamenta o Sistema Nacional de 
Licenciamento Ambiental; 
 

 Decreto No 2.508/98 – promulga a Convenção Internacional para a prevenção da 
poluição causada por navios (MARPOL); 
 

 Lei Nº 3.179/99 – especifica penalidades para danos ambientais; 
 

 Declaração do Rio (Princípio 15) - princípio da prevenção; 
 

 Carta Constitucional/1988 - §3º, art. 225 responsabilização dos infratores em 
reparar os danos causados; 
 

 Lei Nº 6.938/87 - Política Nacional do Meio Ambiente, bases para proteção 

ambiental. 


