Lembre-se

Nunca utilize para qualquer
fim a Faixa de Servidão onde
o Gasoduto está enterrado
sem antes consultar a TBG.

Em caso de arrendamento de terra, o proprietário deve repassar as
orientações de segurança aos novos residentes da propriedade.
É importante manter as informações de cadastro da propriedade
sempre atualizadas junto à TBG. As atualizações podem ser feitas
pelo Linha do Gás – 0800 026 0400.

GUIA DA PROPRIEDADE
Como conviver com a
Faixa de Servidão do
Gasoduto Bolívia-Brasil

Proteger a Faixa de Servidão e o Gasoduto é um ato de responsabilidade previsto em contrato, registrado na matrícula da propriedade.
Respeite e preserve a sinalização de segurança da TBG.
A destruição intencional de um bem ou propriedade alheia pode ser
qualificada como crime, de acordo com o Art. 163, do Código Penal.
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Este documento está de acordo com o Regulamento Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, derivados
e Gás Natural nº 2/2011 da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Faixa de Servidão em chácara no Mato Grosso do Sul

Marco Delimitador na Faixa de Servidão em Campinas/SP

A TBG

A TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. (TBG) é
a proprietária e a operadora, em solo brasileiro, do Gasoduto Bolívia-Brasil.
O Gasoduto da TBG, com 2.593 km de extensão, transporta o gás natural que
vem da Bolívia até o mercado brasileiro, passando por 136 municípios de cinco
estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O gás é transportado em alta pressão através de dutos de aço soldados enterrados na Faixa de Servidão, uma faixa de terreno de 20 metros de largura que
sinaliza e demarca a passagem do Gasoduto e que foi instituída por decreto
federal (de 28 de agosto de 1996).
O Gasoduto está enterrado na Faixa de Servidão a uma profundidade média
de um metro, mas essa medida pode variar em alguns locais. Por isso, LIGUE
SEMPRE PARA A TBG (0800 026 0400) ANTES DE REALIZAR QUALQUER
SERVIÇO NA PROPRIEDADE.
Qualquer tipo de ação não autorizada na Faixa de Servidão pode ocasionar
sérios danos às pessoas, às propriedades e ao meio ambiente.
Faixa de Servidão em Três Lagoas/MS

Como reconhecer uma
emergência no Gasoduto

Como falar com a TBG

O Linha do Gás é um serviço telefônico gratuito que funciona 24 horas, todos
os dias, sem parar. As ligações para o número 0800 026 0400 podem ser feitas de qualquer telefone em todo o Brasil.
Pelo serviço Linha do Gás você:

Sinais de vazamento (ruído muito forte, buracos no solo e/ou alterações
na vegetação).

Solicita a visita de um técnico da
TBG caso precise realizar qualquer
atividade na Faixa de Servidão ou
próximo a ela;

Incêndio.
Desastres naturais.

Informa a TBG sobre possíveis
incidentes ou anormalidades nas
proximidades da Faixa de Servidão, inclusive os causados por
ação da natureza;
Solicita explicações sobre o Gasoduto e a TBG.

Ao identificar qualquer um dos sinais listados abaixo, na Faixa de Servidão, nas
proximidades do Gasoduto ou nas instalações da TBG, afaste-se e ligue imediatamente para o serviço gratuito Linha do Gás (0800 026 0400):

Qualquer escavação ou construção na Faixa de Servidão, onde o Gasoduto
está enterrado, sem a presença de um representante da TBG.
Atendente Linha do Gás

Ligue e oriente todos na propriedade para ligarem sempre que ações indevidas e situações de risco forem percebidas.

Ao ligar para o Linha do Gás, informe:
Nome, endereço e telefone*;
Nome da cidade e da propriedade em que precisa realizar a atividade;
Tipo de serviço que será feito e em que data;
Se possível, o quilômetro (km) do Gasoduto, que pode ser identificado pelos
marcos quilométricos.
(*) Em caso de denúncias de ações de terceiros, se preferir, não é necessário se identificar.

PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA TBG APÓS A LIGAÇÃO:
Em até dois dias úteis um técnico especializado da TBG vai à propriedade para verificar a atividade e dar as orientações necessárias.
Assim, se autorizado, o serviço será feito de acordo com os padrões
técnicos da empresa, de forma segura e sem riscos.

COMO AGIR EM CASO DE EMERGÊNCIA
Desative, sempre que possível,
as fontes de ignição como energia elétrica, celular ou equipamentos que possam produzir
fagulhas ou centelhas.
Não fume.
Aguarde em local seguro e alerte outras pessoas que estejam
nas proximidades.
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