ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS
SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE BIOGÁS CANALIZADO
O preenchimento deste modelo deverá ser feito em meio digital. Informações complementares, para as quais não foram
previstos campos, poderão ser inseridas nos campos observações, ao fim de cada item. Mapas, plantas, fotos, imagens,
e outros documentos complementares deverão ser apresentados em anexo.

1.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome/ Razão Social
Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
Logradouro
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
Bairro
Município
CEP
Brás
São Paulo
03040-030
Telefone
FAX
e-mail
(11) 3325-6231
(11) 3325-6877
cjunqueira@comgas.com.br
CNPJ (CGC/MF)
61.856.571/0006-21
Endereço para correspondência
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
Bairro
Município
CEP
Brás
São Paulo
03040-030
Contato
Biol. Cristina Nassif Junqueira
Telefone para contato
FAX
(11) 3325-6231/ (11) 7830-1365
(11) 3325-6877
E-mail
/ tasilva@comgas.com.br /pnascimento@comgas.com.br
Observações
O contato também pode ser feito com a Eng. Tatiana Alencar e o Eng. Graco Lira

2.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome
Projeto Biogás Paulínia
Objeto do licenciamento
Infraestrutura de prestação de serviço público nos municípios Paulínia e Sumaré através do
aproveitamento do biogás gerado no Centro de Gerenciamento de Resíduos - CGR Paulinia para
distribuição na rede de concessão da COMGÁS para consumo residencial, industrial e comercial.
Justificativa do empreendimento
A Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS que tem sua atividade enquadrada como serviço de
utilidade pública, cuja concessão é regulada pela ARSESP, elaborou um projeto para o aproveitamento
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energético do biogás gerado em aterros sanitários na área de concessão da companhia para distribuição
pela rede de gás natural implantada nos municípios. Este projeto visa atender a Política Estadual de
Mudanças Climáticas, instituída pela Lei n° 13.798, de 9 de dezembro de 2009 e o Programa Paulista de
Biogás, instituído pelo Decreto n° 58.659, de 4 de dezembro de 2012.
A utilização do gás natural, em substituição às demais alternativas de combustível, já proporciona
uma redução significativa nas emissões atmosféricas, proporcionando uma melhoria na qualidade do ar da
região e diminuição da pressão sobre as infraestruturas viárias, já que seu transporte é realizado por dutovias. Apesar de o Gás Natural ser a melhor alternativa energética de origem fóssil, a injeção de Biometano
no Sistema de Distribuição de Gás Canalizado existente deslocará as moléculas de origem fóssil por moléculas oriundas de fonte renovável.
Do ponto de vista de diversificação da matriz energética, o uso de biometano é mais uma alternativa
de abastecimento totalmente sustentável sob o ponto de vista ambiental, que atende tanto as indústrias,
como também as residências e comércios, com o mínimo impacto ambiental.
Desta forma, o empreendimento em questão trata-se da implantação de uma Planta de Purificação
de Biogás junto ao Centro de Gerenciamento de Resíduos – CGR Paulinia, no município de Paulinia, e a
respectiva rede associada para interligação até a rede existente em Sumaré e em Paulinia fazendo a
interligação entre os municípios e reforçando a rede de abastecimento desta região.
Municípios atravessados:
Paulínia e Sumaré

Figura 1. Localização da rede objeto de estudo representada pela linha de cor vermelha, e municípios atravessados
pelo empreendimento, Sumaré (roxo) e Paulínia (rosa) podendo ser melhor visualizado no destaque do
esquema.
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Coordenadas geográficas no sistema geodésico, SAD-69
Ponto de Interligação - Sumaré:
Lat.: 481811.26m
Long.:27931.52m

Ponto de Captação - Aterro :
Lat.: 7478731.82m
Long.: 273727.58m

Ponto de Interligação – Paulinia
Lat.: 7476040.17m
Long.: 272631.40m

Observações: O biometano será captado no Centro de Gerenciamento de Resíduos - CGR Paulinia
(Paulinia), de onde partirá a tubulação de distribuição para o sentido de Paulinia, e para o sentido de
Sumaré para interligação na rede existente, conforme imagem aérea abaixo.

Interligação Paulinia
Lat.: 7476040.17
Long.: 272631.40

Captação Biogás
Lat.: 7478731.82m
Long.: 273727.58m

Interligação Sumaré
Lat.: 481811.26
Long.:27931.52

Figura 2. Esquema da futura rede que será implantada, demonstrando que a partir da captação do biometano no
aterro sanitário a tubulação seguirá sentido Sumaré (vermelho) e sentido Paulinia (amarelo) para interligação
na rede existente nos respectivos municípios (verde).
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3.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Produto transportado
Biometano
Extensão (m)

Trecho

12.943

Planta de Purificação + Estação de Odoração + Duto

Largura da faixa de servidão (m)
O projeto não prevê a instituição de faixa de servidão, pois a rede de distribuição será implantada
ao longo dos leitos carroçáveis das vias públicas dos Municípios de Paulínia e Sumaré.
Quanto a Planta de Purificação do projeto Biogás Paulínia, esta será instalada em área de
propriedade do Grupo ESTRE Ambiental S.A., no município de Paulínia, a qual será cedida pelo mesmo
para instalação da Estação de Purificação e da Estação de Odoração (Anexo I).
Paralelismo com outros dutos
Extensão: 1300m
Compartilhamento: não aplicável, não haverá servidão.

1300 metros

Figura 3. Trecho projetado (em vermelho) que haverá paralelismo com a rede existente da Comgás de 7 bar (em
amarelo), no município de Sumaré, próximo à Rod. Anhanguera.
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Descritivo da Planta de Purificação
A tecnologia da planta de purificação a ser empregada tem origem na Alemanha, sendo que boa
parte dos equipamentos serão fabricados no Brasil, os restantes sendo importados. A purificação
consiste de etapas de pré-tratamento e da posterior remoção do CO2 e outros componentes.
Apesar da existência de diversas tecnologias e fornecedores com diferentes graus de experiência
na purificação de Biogás, escolheu-se a tecnologia PSA, por ser considerada eficiente e limpa e também
por apresentar bom aproveitamento do metano. Além do PSA, outros processos de pré-tratamento são
necessários.
O processo de purificação encontra-se descrito de forma sucinta a seguir:
o

1. Admissão do biogás a uma temperatura de até 50 C e pressão próxima da atmosférica;
o

2. Resfriamento do biogás para uma temperatura de 20 C para facilitar a pré-compressão.
3. Pré-compressão do biogás até aproximadamente 6 barg;
4. Secagem e refrigeração do biogás por sistema de circulação de água gelada em circuito
fechado;
5. Remoção do H2S por mídia de carbono ativado (deposição de enxofre elementar sobre o
carbono ativo);
o

6. Rebaixamento da temperatura para 20 C para aumento de eficiência nos vasos de TSA;
7. Remoção do VOCs e SiOx por processo de TSA (a ser detalhado posteriormente);
8. Remoção do CO2 por processo de PSA (a ser detalhado posteriormente);
O processo de TSA consiste circulação do biogás em um vaso de pressão contendo carbono ativo
capaz de adsorver os VOC’s (Componentes Orgânicos Voláteis) e os Siloxanos presentes no biogás.
Após a saturação do carbono ativo o mesmo pode ser regenerado pelo aumento de temperatura que é
realizado por meio da lavagem do vaso com vapor superaquecido a 130ºC. Durante a lavagem ocorre a
condensação do vapor que é retirado na forma de condensado arrastando os VOC’s e Siloxanos
adsorvidos. Esse condensado será encaminhado para a lagoa de chorume do aterro sanitário que é
responsável pela destinação deste rejeito. Após a lavagem o vaso de TSA recebe um pequeno volume
de biogás com finalidade diminuir a concentração de água no interior do vaso (secagem). Esse biogás
não tratado será encaminhado para o aterro que será responsável pela queima do mesmo. Após a
lavagem e secagem do vaso o mesmo fica disponível para o início de um novo ciclo. A purificação de
biogás pelo TSA é um processo virtualmente contínuo uma vez que vários vasos são utilizados
simultaneamente, cada um em uma fase distinta do ciclo.
Após a adsorção das impurezas, o biometano é recuperado no topo da coluna com baixa perda de
carga. Após a saturação do material adsorvente o mesmo é regenerado por vácuo diminuindo a
capacidade de adsorção do material, dissorvendo as impurezas (CO 2, O2, N2 e H2O) e direcionando-as
para a liberação atmosférica. Várias colunas de adsorção são utilizadas para manter contínua a
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produção de biometano, ou seja, enquanto uma coluna está em produção outra está na fase de
regeneração.
No PSA o Biogás é comprimido a pressões entre 4 e 10 bar, alimentando uma coluna (vaso de
pressão), onde é colocado em contato com material com alta capacidade adsorvente, que retém seletivamente o CO2, além de parte do O2, N2 e H2O presentes no biogás. O adsorvente é um sólido poroso,
em geral, peneiras moleculares de carbono (CMS – Carbon Molecular Sieves), carbono ativado, zeólitos
ou outros materiais.
A Figura 4 abaixo ilustra como os materiais de adsorção selecionam apenas algumas moléculas do
gás, nesse caso particular é uma peneira molecular de carvão ativo, material mais utilizado na técnica de
PSA.

Figura 4. Esquema de captação de Impurezas do Biogás (PSA). FONTE: CARBOTECH VIESMANN GROUP.

Na figura acima está ilustrada apenas uma coluna de adsorção, facilitando o entendimento do processo,
descrito de forma simplificada a seguir:
O Biogás é injetado na coluna com carvão ativado a uma pressão de 4 a 10 bar com a válvula fechada. Esse gás fica parado dentro da coluna até que seja atingido o equilíbrio do processo (CSS),
quando as impurezas tenham sido adsorvidas nos poros do carvão, conforme Detalhe A da Figura 4.
Depois de atingido o equilíbrio, a válvula da coluna é aberta e, praticamente sem perda de carga, o
Biometano é liberado.
Após liberado o Biometano, a coluna é descomprimida até uma pressão negativa de 1 bar. Tal processo retira dos poros do carvão as impurezas, regenerando o carvão.
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Números de estações e válvulas (equipamentos)
- 1 (uma) Planta de Purificação que contém 3 (três) estações de purificação e 4 (quatro) compressores,
sendo um dos compressores utilizado como redundância do sistema de compressão (backup).
- 1 (uma) Estação de Odoração (EO);
- 4 (quatro) válvulas de bloqueio (VB).
- 1 Subestação de Energia Elétrica isolada (com um ramal de alta tensão de menos de 3 km de
extensão) com capacidade de operação de 10MW, a qual não necessita de licenciamento ambiental.
Características da tubulação
As tubulações de condução de gás projetadas e operadas pela Comgás seguem rigorosamente a
norma brasileira NBR 12712 (Projetos de Sistema de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível) e
a internacional ASME B.31.8.
Tabela 1. Características do Projeto Biogás Paulínia.
Tipo de duto
Enterrado

Projeto Biogás Paulinia

Tipo de material utilizado

Aço Carbono

Profundidade mínima

1,00 m

Diâmetros nominais
Pressão máxima de operação

08’’ (polegadas)
35 bar (500 psig)
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Caminhamento do gasoduto
Tabela 2. Caminhamento da tubulação projetada inserida nos municípios de Paulinia e Sumaré, a partir do CGR
Paulinia.

Descrição

Caminhamento

Planta de
Purificação (PP)
e Estação de
Odoração (EO).

A Planta de Purificação será implantada em área de propriedade do
Grupo ESTRE Ambiental S.A., na Gleba D da área denominada Fazenda
São João, sob matrícula número 216. A referida propriedade encontra-se
localizada na Estrada PLN 190 S/N, no município de Paulínia/SP.

Paulinia

Ao captar o biogás gerado da decomposição anaeróbica dos resíduos
orgânicos, este passará pelas estações de purificação e depois pelos
respectivos compressores para em seguida serem odorados na E.O. e só
então lançados na tubulação que será construída.
Para instalação dos equipamentos serão necessários aproximadamente
12.000 m².

Descrição

Ø = 8”, aço
35 bar
Paulinia

Sentido Paulinia
A partir do Aterro Sanitário, a rede seguirá para a direita, sentido Paulinia,
percorrendo por aproximadamente 1,3 km na Estrada de Sumaré até
encontrar a Avenida Professor Estevan Ferreira.
Na rotatória a rede segue à direita na Avenida José Fernando Pigatto e
prossegue até o final da Estrada São Bento, passando a denominar
Avenida dos Trabalhadores, onde percorre 370m e encontra com a
Avenida Antônio Batista Piva.
Ao encontrar esta avenida a rede segue até a Avenida Oswaldo Piva à
direita, e depois na Avenida Brasília por aproximadamente 2 km até a Rua
Presidente Café Filho, a direita na Rua São Pigatto até encontrar com a
Avenida José Paulino, por onde entra em seu trecho final a esquerda da
avenida, até encontrar a rede existente, após a travessia do Atibaia, em
frente à Indústria Orsa, na rua Dona Henedina O. Bresler com a Avenida
José Paulino.

Descrição

Sentido Sumaré

Ø = 8”, aço
35 bar

O outro trecho da tubulação sai à esquerda do aterro sanitário e segue
sentido Sumaré, percorrendo ainda cerca de 1,4 km no município de
Paulinia até entrar na divisa municipal de Sumaré.

Paulinia

Ø = 8”, aço
35 bar
Sumaré

Total
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A partir da divisa municipal ela segue até o final da Estrada Sumaré por
aproximadamente 1,5 km e mantém a esquerda na Rua Tancredo Neves,
depois vira à direita na Avenida Eletrometal seguindo para o seu trecho
final, até o encontro com o acesso a Rodovia Anhanguera, onde encontrase a rede existente da COMGÁS.
14.000 metros
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Localização do Empreendimento: Anexar carta do IBGE escala 1: 50.000 com a localização do
empreendimento.
O empreendimento em questão não se encontra em Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais- APRM (Leis Estaduais 898/75 e 1.172/76) conforme ilustra a Figura 5, portanto não será
apresentada a carta do Sistema Cartográfico Metropolitano (SCM) da Emplasa, em escala 1:10.000,
entretanto a carta IBGE 1:50.000 encontra-se no Anexo II.

Figura 5. Limite da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) da Região Metropolitana de São
Paulo em azul; em vermelho o traçado do empreendimento.

Apresentar planta do traçado sobre foto aérea ou imagem de satélite, em escala igual ou maior que
1:10.000 e sua descrição, contemplando desde a planta de purificação até a conexão com a rede de
distribuição existente.
O mapeamento na escala 1:10.000 esta no Anexo II.
Observação:
Para operação da Planta de Purificação será necessária a implantação de uma Subestação de
Energia Elétrica com capacidade de operação de 10MW, que de acordo com a legislação vigente, não
será objeto de licenciamento, uma vez que apresenta área menor que 5.000m² e linha de transmissão
associada menor que 3 km.
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4.

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA

Canteiro de Obras
Localização
Rural ( )

Urbana ( X )

Para a execução das obras a COMGÁS irá alugar um imóvel com infraestrutura existente (luz,
água, esgoto, telefone) o qual servirá apenas de área de apoio para armazenamento dos tubos e
escritório, uma vez que o canteiro de obras, pelas particularidades construtivas da implantação de rede,
é ao lado da vala e itinerante, pois acompanha as frentes de obra com as atividades de solda, e
assentamento de dutos. Destaca-se que toda atividade deverá seguir as normas internas da COMGAS.
Na frente de obras, está prevista a disponibilização de banheiros químicos, que serão contratados de
empresa especializada e não haverá alojamento neste canteiro.
Equipamentos do canteiro:
Esta prevista na Área de Apoio infraestruturas sanitárias, de coleta seletiva de resíduos, área
administrativa se houver necessidade e área para armazenamento dos tubos para servir de ponto de
apoio a frente de obras.
Alojamento
Sim (

)

Não ( X )

N° de Operários
O número de funcionários será estipulado após a contratação da empreiteira que realizará a obra.
Infraestrutura sanitárias no canteiro:
Existente ( X )

A instalar (

)

Esta prevista que a área escolhida para ser a Área de Apoio já tenha infraestrutura sanitária
existente, entretanto, nas frentes de obra serão utilizados banheiros químicos que terão seus efluentes
coletados e destinados corretamente conforme descrito no Anexo IV – Programa de Gestão Ambiental
de Obras - Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes.
Informações Complementares
Qualquer alteração de planejamento, em relação ao canteiro de obras/área de apoio será
informada antes do início das obras.
Área de empréstimo e de bota-fora
Para implantação da tubulação, o solo escavado será reaproveitado no reaterro da vala, e por isso
não está previsto a utilização de áreas de empréstimo ou bota-fora. Caso seja necessário será utilizado
bota-fora legalizado.
Para a implantação da Planta de Purificação, foi definido um terreno, cedido pelo Grupo Estre
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Ambiental, responsável pela operação do Centro de Gerenciamento de Resíduos – CGR Paulínia em
uma das propriedades do grupo ESTRE ambiental S.A., na região do aterro sanitário de Paulínia, o qual
já foi submetido à atividade de terraplenagem e de nivelamento do solo pelo Aterro Sanitário, conforme
fotos aéreas a seguir (Figura 6 a Figura 10). Desta forma não haverá intervenção no solo significativo
que haja necessidade de definição de áreas de empréstimo e de bota-fora.

Projeto de
Ampliação do
Aterro Sanitário

Localização
da Planta de
Purificação

Figura 6. Foto aérea da área para a implantação da planta de purificação e E.O. – Estação de
Odoração.
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C
B

A

Figura 7. Foto aérea da área para a implantação da planta de purificação e E.O. – Estação de
Odoração. As letras indicam as orientações das visadas das fotos tiradas em campo apresentadas
abaixo.

A
Figura 8. Visada A da área para a implantação da planta de purificação e E.O. – Estação de Odoração.
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B

Figura 9. Visada B da área para a implantação da planta de purificação e E.O. – Estação de Odoração.

C
Figura 10. Visada C da área para a implantação da planta de purificação e E.O. – Estação de Odoração.
Duração da Obra
A duração da obra de implantação da Planta de Purificação e da rede de distribuição de gás esta
estimada em 6 (seis) meses, prevendo apenas as etapas de construção civil e montagem eletromecânica, desconsiderando o tempo necessário para realização dos testes para operação do sistema.
N° de Trabalhadores
O número de trabalhadores que será necessário para operar o Sistema será reduzido, uma vez
que a operação da planta de purificação é remota, sendo necessária apenas a presença no local para
realização das manutenções e eventuais reparos. Em relação à rede de distribuição de gás a presença
de funcionários também ocorrerá nas manutenções e em caso de reparos de danos na rede. Desta
forma, estão envolvidos na operação do Sistema, em torno de 10 trabalhadores.
Método Construtivo Utilizado:
a) Duto
Em todas as obras da COMGÁS são priorizadas o método não destrutivo, e nesta obra não será
diferente, uma vez que a maior parte do traçado percorre vias pavimentadas, facilitando a utilização
deste método. A implantação da rede através do método não destrutivo possibilita a instalação
subterrânea da tubulação com a utilização de aberturas pontuais de poços de furação. A utilização deste
método, também denominado como furo direcional, é priorizada pela COMGÁS por reduzir o impacto
local das obras, através da diminuição do número de valas ao longo do traçado. Com esta técnica
também é possível que as travessias de corpos d’água sejam feitas por baixo do rio, para que não haja
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intervenção e impacto ao curso d’água (mais informações da fase de implantação estão apresentadas no
Anexo IV – Subprograma de Travessia de Curso d’água).
O método destrutivo (valas) apenas é adotado em locais onde o furo direcional é tecnicamente
inviável. Quando for necessária a abertura de vala, o procedimento segue a norma interna COMGAS NT
20 - Abertura e Escoramento de Valas, a profundidade mínima de 1,0 m de cobertura a partir da geratriz
superior do tubo será respeitada.
Abaixo, seguem ilustrações (Figura 11 a Figura 13) que exemplificam a implantação da rede de
distribuição pelo método não destrutivo (MND):

Figura 11. Maquinário utilizado na operação de furo direcional (método não destrutivo).

Figura 12. Realização do furo direcional (método não destrutivo).
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Figura 13. Esquema ilustrativo da travessia de corpo d’água pelo método não destrutivo.

As valas projetadas, para a implantação do método destrutivo e não destrutivo, foram padronizadas
para terem 3 metros de largura e deverão seguir todas as normas de implantação de rede determinadas
pela COMGÁS. O comprimento destas valas, para implantação de método destrutivo, depende da
extensão projetada e para implantação de método não destrutivo (poços de furação) é padronizada em 5
metros, conforme ilustrado no esquema abaixo.

Dimensões do Poço de Furação – MND
3m

Dimensões de Vala – MD
3m

5m

xm

Figura 14. Desenho esquemático do tamanho das valas definidas nas normas internas COMGÁS para os dois
métodos construtivos, o MND (Método Não Destrutivo) e o MD (Método Destrutivo).

A abertura de valas e acumulação do material escavado tende a intensificar o processo erosivo, ao
desestruturar o solo e expor seus horizontes mais suscetíveis à erosão. Contudo, na implantação deste
projeto, será priorizado, como já informado, o método não destrutivo (furo direcional) que requer a movimentação de quantidades mínimas de solo apenas nos poços para furação projetados. Quando necessário executar o método destrutivo, a vala será fechada sempre que tecnicamente possível, com o material
escavado, e recomposta logo em seguida ao assentamento da tubulação. Este procedimento reduz o
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tempo de exposição do solo nu à ação do vento e, principalmente, da chuva. Todos os procedimentos
que envolvam movimentação de massas de solo devem seguir as normas técnicas internas da COMGÁS: “NT 20 – Abertura e escoramento de vala” e “NT 47 – Reaterro, Pavimentação e Recomposição”
(Anexo V). Do momento da abertura da vala até sua recomposição final, o solo é acondicionado temporariamente em BAGs plásticas (Figura 15).

Figura 15. Exemplo da utilização de BAGs para acondicionamento do solo.

a) Planta de Purificação:
Os componentes necessários para a montagem do empreendimento serão montados sobre skid (ver
imagem ilustrativa – Figura 17 – item Transporte e montagem dos equipamentos da planta de
purificação) e transportados dentro de containers.
Na medida do possível os equipamentos serão previamente montados e testados antes de seu
transporte para o local do empreendimento. A montagem em campo consiste na disposição dos
equipamentos sobre bases de concreto, sendo seguida da conexão dos equipamentos e instalação dos
sistemas de energização, instrumentação e controle.
A escolha da localização das instalações foi realizada visando minimizar as atividades de
terraplanagem, corte e aterro. As áreas destinadas ao empreendimento serão restritas por meio de
cerca. Intervenções serão necessárias apenas para a escavação e construção das bases de concreto
para recebimento dos equipamentos. Cada equipamento ou grupo de equipamentos será assentado
sobre uma base de concreto com aproximadamente 50 cm de espessura e para casos mais específicos
como os compressores com 2 metros de espessura. Entre as bases haverá o plantio de grama ou
alternativamente deposição de uma camada de brita.
Observações:
Maiores detalhes do processo construtivo estão descritas no corpo do presente Estudo Ambiental,
nos itens relacionados a cada aspecto e as diretrizes que serão seguidas na fase de implantação no
canteiro de obras/área de apoio estão detalhadas e relacionadas no Programa de Gestão Ambiental
de Obras (Anexo IV) e seus Subprogramas: de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes; Sinalização de
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Obras; Travessia de Curso d’água; Impacto à População. Os funcionários envolvidos na obra terão os
treinamentos adequados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, conforme descrito no Subprograma
de Treinamento Ambiental.

5.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA

Topografia e Marcações (abertura de picadas)
O estudo da topografia é realizado previamente a elaboração do projeto executivo. Por se tratar de
uma área urbana e pela instalação ser nas vias públicas, não haverá necessidade de abertura de picada
para realização da topografia. Conforme informado nos itens anteriores o terreno de implantação da
Planta de Purificação já encontra-se limpo e por isso também não será necessário a abertura de picadas
para realização da topografia.
Constituição de Faixas de Servidão (Faixa existente/nova: n° de propriedades atravessadas)
Não haverá necessidade de instituir faixas de servidão no projeto Biogás Paulinia, pois todo o
traçado da rede de distribuição de gás esta localizado em vias públicas e o terreno da planta de
purificação foi cedido pelo Grupo Estre Ambiental, responsável pela operação do Centro de
Gerenciamento de Resíduos – CGR Paulínia, conforme documento comprobatório do Anexo I.
Acessos (Novos, existentes, regularização dos existentes)
O projeto será implantado ao longo dos leitos carroçáveis de vias públicas e estradas já existentes
ao Centro de Gerenciamento de Resíduos – CGR Paulinia, portanto não haverá necessidade de criar
novos acessos para implantação da obra.
Travessias (cursos d’água, pontes, avenidas, rodovias)
Durante a elaboração do projeto executivo, serão levantadas e confirmadas todas as travessias
que serão necessárias para implantação do empreendimento. Nesta fase preliminar do projeto, estão
listadas as travessias identificadas em campo:
Tabela 3. Localização das travessias levantadas no estudo preliminar, que serão confirmadas para elaboração do
projeto executivo.

N.°

Tipo de Travessia

1

Curso d’água 1

7476163.00

272763.00

Sumaré

2

Linha de transmissão (CPFL) – LT1

7476982.00

273064.00

Sumaré

3

Linha de transmissão (CPFL) – LT2

7477027.21

273080.08

Sumaré

4

Linha de transmissão (CPFL) – LT3

7477254.30

272891.06

Sumaré

5

Linha de transmissão (CPFL) – LT4

7477277.62

272870.94

Sumaré

6

Curso d’água 2 – Córrego São Bento

7480855.00

276133.00

Paulinia
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7

Curso d’água 3

7480440.00

276769.00

Paulinia

8

Curso d’água 4

7479688.00

277791.00

Paulinia

9

Curso d’água 5 – Rio Atibaia

7481765.00

278031.00

Paulinia

Praças de Trabalho (número, área e cobertura do solo)
No caso dos trechos que serão executados pelo método não destrutivo, as praças de trabalho se
restringem aos locais onde haverá abertura do poço de furação para realização do furo direcional
(entrada, saída e solda do tie-in). Já nos trechos de abertura de vala para assentamento da tubulação
pelo método destrutivo, a área de trabalho será paralela à vala que será aberta, e a implantação será
realizada por trechos para reduzir o impacto no tráfego de veículos. Todas as áreas de trabalho serão
nas vias públicas e não implicarão em supressão de vegetação.
Montagem dos dutos
As montagens dos tubos se restringem ao desfilamento ao lado da vala que será aberta pelo
método destrutivo e soldados antes de serem assentados.
Praças de montagem dos dutos
As praças de montagem serão as mesmas das áreas de trabalho citadas anteriormente, não
havendo uma delimitação, e sendo sempre nas vias públicas, ao lado da vala que será aberta, sem
necessidade de supressão de vegetação.
Desfile dos Tubos
Para o método não destrutivo, através do furo direcional os tubos serão puxados pela máquina de
furo; já nas áreas que haverá a necessidade de abertura de vala, eles serão perfilados ao longo das vias,
soldados e dispostos na vala.
Recuperação de Áreas Degradadas
Toda área que haja intervenção, pavimentada ou não, será devidamente recuperada e recomposta
no mínimo com as mesmas características anteriores. No caso de áreas permeáveis com vegetação, as
mesmas são recompostas com vegetação compatível com a pré-existente e de acordo com as
exigências do órgão ambiental e da Prefeitura Municipal.
No presente projeto as áreas que terão intervenção são caracterizadas apenas por gramíneas e
algumas árvores da arborização viária, pois se tratam de canteiros centrais de grandes avenidas. O
replantio de grama poderá ser feito em placas, por semeadura manual, ou hidrosemeadura
(principalmente em regiões junto ao acostamento das rodovias e grandes avenidas) e, isentas de
vegetação parasitária; já os indivíduos arbóreos não serão afetados pela implantação do duto, pois é
previsto o desvio dos mesmos na elaboração do projeto executivo.
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Recuperação das Vias Públicas
A recuperação das vias públicas deverá ser executada paralelamente ao desenvolvimento da obra,
sendo que, ao término dos trabalhos, os pavimentos, calçadas, guias e sarjetas devem apresentar, no
mínimo, com as mesmas características anteriores a realização dos serviços, salvo determinação
específica do órgão responsável pelo licenciamento local (prefeitura, DER, etc.) ou da COMGÁS, sendo
que, esta norma é mandatória nos casos de não existir legislação própria a este respeito ou nos casos
onde estas ofereçam condições de qualidade menos rigorosas ou inferiores às definidas pelas normas
Comgás.
A restauração do pavimento deverá recobrir as bordas das valas em aproximadamente 5 cm de
cada lado, com a finalidade de impedir a entrada de água pela fresta formada entre os pavimentos antigo
e novo e, após concluído, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e seção transversal do
pavimento existente, apresentando perfeito aspecto de continuidade.
A recomposição do pavimento em asfalto deverá obedecer às exigências e regulamentos dos
órgãos competentes (DNER, DER, e Prefeituras).

Figura 16. Vala recomposta com pavimento

Terraplanagem na área da planta de purificação (volumes movimentados, inclinação dos taludes,
medidas de estabilização, dispositivos de drenagem, etc.)
Conforme descrito no item Área de empréstimo / bota-fora, a implantação da Planta de
Purificação, estará localizada em um terreno cedido pelo Grupo Estre Ambiental (Anexo I), o qual já foi
submetido à atividade de terraplenagem e de nivelamento do solo conforme figuras 7 a 10. Desta forma,
não haverá necessidade de movimentação de terra para nivelamento do solo. Além disso, a área não
apresenta declive acentuado que se faça necessário o corte de taludes para contenção e estabilização
de encostas, tão pouco de dispositivos de drenagens. A área apresenta uma elevação média de 636
metros em todo o terreno e não está próxima de cursos d’água, assim, caso seja observada a
necessidade durante as obras de realização de qualquer forma de contenção de sedimentos, será
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realizada no momento da implantação.
Transporte e montagem dos equipamentos da planta de purificação
Os componentes necessários para a montagem do empreendimento serão montados sobre skid
(ver imagem ilustrativa abaixo – Figura 17) e transportados dentro de containers. Desta forma, a
montagem das plantas é iniciada fora da área de implantação, transportada e descarregada no local
desejado. Em princípio algumas das cargas se caracterizam como carga especial e, portanto deverão
ser transportadas em conformidade com as exigências de Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT).

Figura 17. Foto ilustrativa do sistema de montagem do tipo Skid.

Na medida do possível os equipamentos serão previamente montados e testados antes de seu
transporte para o local do empreendimento. A montagem em campo consiste na disposição dos
equipamentos sobre bases de concreto, sendo seguida da conexão dos equipamentos e instalação dos
sistemas de energização, instrumentação e controle.
A escolha da localização das instalações foi realizada visando minimizar as atividades de
terraplanagem, corte e aterro. As áreas destinadas ao empreendimento serão restritas por meio de
cerca. Intervenções serão necessárias apenas para a escavação e construção das bases de concreto
para recebimento dos equipamentos. Cada equipamento ou grupo de equipamentos será assentado
sobre uma base de concreto com aproximadamente 50 cm de espessura e para casos mais específicos
como os compressores com aproximadamente 2 metros de espessura para absorção dos efeitos
vibracionais do sistema. Entre as bases haverá o plantio de grama ou alternativamente deposição de
uma camada de brita. Não será necessária a adoção de sistemas auxiliares de drenagem uma vez que o
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conceito de infiltração natural será adotado. Um croqui das bases de concreto e peso dos conjuntos para
assentamento dos equipamentos é apresentado abaixo:

Outras:
Observações:

6.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Inspeção da Faixa de Servidão (tipo e frequência)
Não haverá instituição de servidão, uma vez que a tubulação se localizará em vias públicas.
Roçagem e Poda da Faixa de Servidão (frequência)
Não haverá instituição de servidão, uma vez que a tubulação se localizará em vias públicas.
Inspeção das redes
A Comgás possui equipes de patrulhamento que percorrem as redes instaladas visando detectar
não conformidades (falta de sinalização, construções indevidas, exposição da tubulação, etc.), sendo
que, as inspeções realizadas no sistema de distribuição são normatizadas pela NT001 da Comgás, onde
estão previstas as atividades:
Patrulhamento: consiste em percorrer a rede de gás (exceto ramais e instalações internas dos
clientes) com auxilio de veículo automotor e cadastros da rede de gás em toda área de concessão, com
o objetivo de registrar a condição dos principais equipamentos e identificar as situações de risco para o
sistema de distribuição de gás.
Pesquisa de vazamento: consiste em percorrer a rede de gás com auxilio de veículo automotor ou
a pé, conforme necessidade, dotado de equipamento de detecção da presença de gás por ionização de
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chama, denominado FIU (Flaming Ionization Unit), ou equipamento de equivalente, com o objetivo de
localizar, identificar e classificar vazamentos existentes nas redes de gás e, neste caso, tomar as
providências iniciais necessárias à proteção da vida e da propriedade, comunicando imediatamente a
Sala de Rádio da Comgás para as demais providências necessárias.
Patrulhamento especial: é um patrulhamento com frequência menor do que a especificada nesta
norma técnica, para as irregularidades avaliadas e classificadas como altas por integridade de ativos até
que a Comgás promova ações para a redução do risco para controlado ou baixo ou em casos de obras
específicas próximas a rede de distribuição de gás.
Irregularidades: é qualquer trecho da rede de distribuição de gás que se encontra fora de padrões
estabelecidos em normas e procedimentos técnicos e que possam colocar o ativo em situação de risco.
Manutenção (troca) de dutos (procedimento e frequência)
A Comgás possui em seu sistema de gestão, normas e procedimentos para a realização da
manutenção dos gasodutos da sua área de concessão. A empresa possui um cronograma definido para
a realização das manutenções, e existe uma estratégia de manutenção preventiva que segue os
procedimentos da PG92- Estratégia de Manutenção Preventiva e Inspeções em Ativos. A manutenção
dos ativos de operação é um requisito da ASME B 31.8, do órgão regulador da ARSESP e das práticas
existentes na Comgás. Na região metropolitana de São Paulo a manutenção preventiva é executada por
empresas contratadas, enquanto no Interior e no Vale do Paraíba, as manutenções preventivas são
realizadas por equipe própria.
Além disso, as tubulações em aço têm o sistema de proteção catódica que tem como objetivo
reduzir o risco de corrosão, através da injeção de uma corrente elétrica de forma a evitar a oxidação e,
desta forma, manter a integridade física das tubulações, espaçando a necessidade de manutenção na
tubulação. As atividades de manutenção também consistem nas leituras dessas correntes
periodicamente, onde se avalia se ainda há a passagem necessária de corrente para garantir a
integridade do tubo.

Processo de extração, purificação e odoração do gás (técnicas e materiais utilizados, emissões e
resíduos previstos, vazões e pressões previstas, etc.)

a) Processo de extração e purificação do biogás
Atualmente o biogás já é captado pelo Centro de Gerenciamento de Resíduos – CGR Paulínia, ele
só será encaminhado para a planta de purificação, onde iniciará o processo de purificação e compressão
do biometano conforme descrito a seguir:
1. Recebimento do biogás a uma temperatura de até 50°C e pressão próxima da atmosférica;
2. Resfriamento do biogás para uma temperatura de 20°C para facilitar a compressão.
3. Compressão do biogás até aproximadamente 4 a 10 bar;
4. Secagem e refrigeração do biogás por sistema de circulação de água gelada em circuito
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fechado;
5. Remoção do H2S por mídia de carbono ativado (deposição de enxofre elementar sobre o
carbono ativo);
6. Rebaixamento da temperatura para 20°C para aumento de eficiência nos vasos de TSA;
7. Remoção do VOCs e SiOx por processo de TSA (a ser detalhado posteriormente);
8. Remoção do CO2 por processo de PSA (a ser detalhado posteriormente);
9. Compressão do Biometano para compatibilização com a pressão na rede de gás natural;
10. Odoração do biometano;
11. Injeção na rede de distribuição.

O processo de TSA consiste na circulação do biogás em um vaso de pressão contendo carbono
ativo capaz de adsorver os VOC’s (Componentes Orgânicos Voláteis) e os Siloxanos presentes no
biogás. Após a saturação do carbono ativo o mesmo pode ser regenerado pelo aumento de temperatura
que é realizado por meio da lavagem do vaso com vapor superaquecido a 130ºC. Durante a lavagem
ocorre a condensação do vapor que é retirado na forma de condensado arrastando os VOC’s e
Siloxanos adsorvidos. Esse condensado será encaminhado para a lagoa de chorume do aterro sanitário
que é responsável pela destinação deste rejeito através de uma tubulação de polietileno preta que sairá
da planta de purificação até a lagoa de chorume do Aterro Sanitário.
Após a lavagem o vaso de TSA recebe um pequeno volume de biogás com finalidade diminuir a
concentração de água no interior do vaso (secagem). Esse biogás não tratado será encaminhado
também através de uma tubulação de polietileno preto para o aterro que será responsável pela queima
do mesmo. Após a lavagem e secagem do vaso o mesmo fica disponível para o início de um novo ciclo.
A purificação de biogás pelo TSA é um processo virtualmente contínuo uma vez que vários vasos são
utilizados simultaneamente, cada um em uma fase distinta do ciclo.
A tecnologia de PSA é a comumente empregada para purificação de biogás na Europa. Nesse
processo o biogás é comprimido a pressões entre 4 e 10 bar alimentando uma coluna de purificação
onde é colocado em contato com material com alta capacidade adsorvente, que retém seletivamente
alguns componentes do gás. Neste caso será utilizado um material capaz de reter o CO 2 em quase sua
totalidade, além de parte do O2, N2 e H2O presentes no biogás. Após a adsorção das impurezas, o
biometano é recuperado no topo da coluna com baixa perda de carga. Após a saturação do material
adsorvente (carvão ativado) o mesmo é regenerado por vácuo diminuindo a capacidade de adsorção do
material, dissorvendo as impurezas (CO 2, O2, N2 e H2O) e direcionando-as para a liberação atmosférica.
Várias colunas de adsorção são utilizadas para manter contínua a produção de biometano, ou seja,
enquanto uma coluna está em produção outra está na fase de regeneração.
O fluxograma com a descrição das etapas do processo pode ser encontrado no Anexo VI.
A operação da planta é totalmente automatizada e autônoma, não sendo necessária a intervenção
humana durante sua operação normal. A planta é provida de sistemas de controle de qualidade e
segurança operacional, e caso ocorra qualquer variação fora dos limites preconizados, a mesma sofre
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seu desligamento automático.
b) Estação de Odoração
O Biometano é recebido na Estação de Odoração, e então filtrado, medido odorado e distribuído
à rede. Como o biometano é inodoro, a Comgás acrescentará um produto odorante para que o mesmo
seja identificado em caso de vazamentos.

Figura 18. Exemplo de Estação de Odoração em operação.

Figura 19. Exemplo de tanque de odorante.
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A odoração é condicionada por normas e práticas operacionais e também obedece a uma
regulamentação específica exercida pelo poder concedente representado pela ARSESP – Agência
Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo. O padrão de odoração utilizado pela Comgás
também é definido pela ARSESP, que é de 15 a 25 mg de odorante por m³ de gás.
O fluido utilizado pela Comgás é fornecido pelas empresas Quant-Q iQ Soluções & Quimica S.A
e Arkema Química Ltda e sua composição e propriedades físico-químicas estão apresentadas na FISPQ
– Ficha de segurança de Produto Químico no Anexo VII.
Os componentes do sistema de odoração são os mesmos em todas as estações da Comgás. O
sistema é composto basicamente por:
 Reservatório de odorante (tanque estacionário);
 Uma bomba dosadora para injeção de odorante com acionamento pneumático e uma bomba
reserva.
 Bacia de contenção de produto localizada sob o tanque estacionário;
 Reguladores de pressão de entrada do gás natural que alimenta o sistema;
 Tubulação e acessórios;
 Transmissor de nível do tanque de odorante;
 Transmissor de pressão manométrica do tanque.
2

A Estação deverá ocupar área de aproximadamente de 600 m , onde todos estes equipamentos
se encontram instalados e operando em uma unidade compacta, autoportante tipo “Skid Mounted” de
forma a facilitar a instalação no local.
O fluido odorante é armazenado em tanque cilíndrico horizontal e será introduzido, por meio de
uma sonda, na tubulação que recebe o biometano da Planta de Purificação. O tanque é de aço carbono
(ASTM A-285 Gr C) e protegido por uma válvula de segurança tipo mola. A Tabela 1.1 mostra as
principais características do tanque de fluido odorante.
Tabela 4. Características do tanque de fluido odorante
Parâmetros

Valores

Volume

3700 L

Altura (em relação aos pés de apoio)

1,04 m

Pressão de operação

34 PSI

Pressão de teste hidrostático

224,92 PSI

Pressão de abertura da válvula de alívio

110 PSI

Todas as instalações aparentes são protegidas por um sistema de proteção contra descargas
atmosféricas. O aterramento deste sistema é constituído por uma malha única de aterramento de toda a
Estação.
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Atividade de Manutenção da Planta de Purificação e da Estação de Odoração:
a) Planta de Purificação
Na definição do Layout já foi previsto o espaço necessário para a manutenção da planta. A
manutenção rotineira consiste de atividades simples como troca de óleo dos compressores e a
substituição de carbono ativo de alguns vasos de filtragem/separação. Além das atividades mencionadas
acima os requisitos das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego devem ser
atendidos, destacando-se em especial as NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
e NR-13 – Caldeiras e Vasos de Pressão.
b) Estação de Odoração
O caminhão de abastecimento de odorante fica próximo a Estação de Odoração e abastece o
tanque através de mangueira flexível. Este circuito é fechado e existem conexões que são de engate
rápido, que são trabalhados para não ocorrer vazamento durante a operação normal de carregamento,
não havendo dessa forma, emissão de vapores ou líquido para a atmosfera. Abaixo segue um
fluxograma demonstrando o abastecimento de odorante por circuito fechado:

A estação opera 24 horas por dia, 365 dias por ano, projetada para operação automática (não
assistida localmente), com fornecimento, interligações e operação de um sistema de odoração 100%
redundante, sendo portanto, controlada a distância, permitindo o monitoramento e a variação remota da
taxa de odoração também via Sala de Controle.
Os dados de temperatura, vazão e pressão do gás natural são transmitidos para a COMGAS, cuja
central de controle localiza-se no CORMSP – Centro Operacional da Região Metropolitana de São
Paulo, situado no Brás, em São Paulo, onde é realizado o controle de todas as operações referentes à
odoração do gás e ao sistema de distribuição.
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A manutenção dos ativos é um requisito da ASME B 31.8, do órgão regulador ARSESP e das
práticas existentes na COMGAS. A COMGAS possui em seu sistema de gestão, normas e
procedimentos para realizar a manutenção dos gasodutos da sua área de concessão, com cronograma
definido. Para a realização das manutenções preventivas, existe uma estratégia de manutenção
preventiva que segue os procedimentos internos da COMGÁS “PG 92 – Estratégia de Manutenção
Preventiva e Inspeções em Ativos”. Nesta norma estão definidas as frequências das inspeções nos
Sistemas de Odoração conforme ilustra o quadro retirado da mesma.

Quadro 1. Frequência de Inspeção no Sistema de Odoração, conforme determinado na Norma Interna
COMGÁS PG 92 – Estratégia de Manutenção Preventiva e Inspeções em Ativos.
Os tipos de manutenção e inspeção preventiva prevista para a rede de distribuição são: Planos de
Manutenções Preventivas de Estações; Válvulas de rede; Sistema de Proteção Catódica; Sistema de
Odorização; Patrulhamento de Rede; Pesquisa de Vazamento; Inspeção de Revestimento. Essas
manutenções seguem o previsto nos procedimentos internos da Comgás “PO 003 – Critérios de
Manutenção Preventiva” e são realizadas com base nas normas e procedimentos.
Além das inspeções características da fase de montagem, a instalação será inspecionada
periodicamente, via observação visual e procedimentos específicos, sendo executados os serviços de
manutenção necessários após cada inspeção.
O programa de manutenção do sistema de odorização é baseado nas recomendações do
fabricante, nas informações constantes nos respectivos catálogos e manuais, e obedecendo também as
normas internas da COMGÁS, com o objetivo de garantir o bom funcionamento e a segurança da
estação.
Vale ressaltar que os tubings e conexões que interligam os sistemas são em aço inoxidável,
providos de válvulas de retenção e de bloqueio que visam facilitar a manutenção dos equipamentos. A
alimentação elétrica e os sinais de instrumentação são conectados no quadro principal de ligação.
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Emissões e resíduos previstos, vazões e pressões previstas
Para a capacidade máxima da planta que é de 18.000 m³/h de Biogás (com o fornecimento de
12.000 m³/h de Biometano) são previstos os seguintes rejeitos da planta:


Condensado – Trata-se de condensado com carga de VOC’s num volume máximo de 18
m³/h. Esse condensado será encaminhado para o aterro sanitário através de uma tubulação
de polietileno preto, que será responsável por direcioná-lo aos os tanques de armazenamento de percolado (chorume) sendo o mesmo destinado para tratamento conforme licenciamento atual já existente.



Offgás oriundo do TSA – Para uma das etapas da purificação do biogás será necessário o
deslocamento do volume saturado de água após regeneração do carbono ativo dos vasos
TSA. Para este fim será utilizado o próprio Biogás num volume máximo de 600 m³/h, que
após este processo será encaminhado ao aterro também através de uma tubulação aérea de
polietileno preto que será responsável pela destinação do mesmo (oxidação).



Offgas oriundo do PSA – Na etapa final da purificação do Biogás, existe um rejeito de no
máximo 7.500 m³/h de gás composto por cerca de 94% de CO2, 3% O2 mais N2 e 3% de CH4
não recuperados. Como a composição é basicamente de gás carbônico o mesmo será liberado na atmosfera.

Abaixo temos uma representação das entradas e saídas da planta. Note que os valores
representados são máximos e não necessariamente ocorrerão concomitantemente.
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Figura 20. Desenho esquemático das entradas e saídas da planta de purificação. Os valores descritos são as
condições máximas de emissões, ressalta-se que não necessariamente ocorrerão as emissões nessas
quantias e concomitantemente.

Em relação às pressões previstas, o Biogás chega à planta de purificação com até 75 mbar,
internamente, durante o processo a pressão varia de 4 a 10 bar, passando para os compressores que
mandarão para a estação de odoração a 35 bar e posteriormente para a rede de distribuição. Em relação
aos offgás, estes serão liberados e/ou encaminhados para o Centro de Gerenciamento de Resíduos a
uma pressão atmosférica.
Neste ponto é importante observar que mesmo existindo a liberação atmosférica do gás de rejeito
do PSA, as emissões do sistema de purificação são inferiores às emissões geradas pela operação do
aterro sanitário na condição licenciada, assim como na condição de operação da central de Biogás, já
existente e de propriedade da Estre utilizada para a obtenção de créditos de carbono.
Abaixo temos uma tabela comparativa das 3 hipóteses operacionais do aterro quanto às emissões
de gases de efeito estufa (considerando o poder de efeito estufa do Metano como 25 vezes superior ao
do Dióxido de Carbono).

Tabela 5. Comparação de emissões dos gases do efeito estufa com e sem a implantação do Projeto
Biogás Paulinia.
Condição

Gás

1 - Licenciada (sem
oxidação do metano)

Biogás
Liberado

2 - Atual (operação da
central de Biogás Biogás
obtenção de credito de Queimado
carbono)
Offgas
Queimado

3 - Proposta (operação
da planta de purificação
de biogás)

Offgas
Liberado

Gás
Deslocad
o

Redução de Redução de
Concentração *
Emissões
Emissões
Percentual do Emissão de
Emissão
em
em
Percentual Molécula Concentração
volume de
CO2
Equivalente
Comparação Comparação
Biogás
Total
Equivalente
com o
com o
produzido
Cenário 1
Cenário 2
100,00%

100,00%

5,20%

33,60%

61,20%

CH4

60,00%

60,00%

15,00

CO2

37,00%

37,00%

0,37

Outros

3,00%

3,00%

-

CH4

60,00%

60,00%

0,60

CO2

37,00%

37,00%

0,37

Outros

3,00%

3,00%

-

CH4

60,00%

3,12%

0,03
0,02

CO2

37,00%

1,92%

Outros

3,00%

0,16%

-

CH4

3,00%

1,01%

0,25

CO2

94,00%

31,58%

0,32

Outros

3,00%

1,01%

-

CH4

94,00%

57,53%

0,00

CO2

3,00%

1,84%

0,00

Outros

3,00%

1,84%

-

15,37

-

-

0,97

93,69%

-

0,62

95,98%

36,26%

Comparando-se a situação atual com a proposta notamos uma redução nas emissões de gases do
efeito estufa da ordem de 36%. Considerando-se a produção atual de biogás do aterro que é de
aproximadamente 10.000 m³/h a redução de emissões de gases de efeito estufa é aproximadamente a
55.000 t(CO2)/ano.
Ressalta-se neste ponto que a princípio não está prevista a instalação de um flare na planta de
purificação e compressão, o Offgás que será queimado será encaminhado para o flare do aterro através
de tubulações de polietileno preto. Com relação ao controle de emissões atmosféricas do flare
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atualmente existente, permanecerão os parâmetros atuais da central de Biogás operada pelo aterro
sanitário.
Atendimento à Emergência
A Comgás possui equipes treinadas que permanecem 24 horas de plantão, em todos os dias da
semana, para eventuais atendimentos de emergência. Estas equipes geralmente são acionadas pela
população, pelo telefone 08000-110-197 ou por equipes do Corpo de Bombeiros, também treinadas para
lidar com eventuais vazamentos de gases.
Para o sistema em questão, a base operacional responsável pelo atendimento à emergência esta
localizado no município de Campinas, na Rua Lauro Vanucci, n°235 – Fazenda Santa Candida –
Telefone (19) 3756-9000.
Além disso, se necessário, o Corpo de Bombeiros, também possui equipes treinadas para lidar com
eventuais vazamentos de gás natural. Todos os procedimentos para controle de emergências seguem o
Plano de Ação de Emergência da Comgás, segundo documento MG003 – PAE Plano de Ação de
Emergência, a última revisão deste documento foi submetido à CETESB, ao setor de Análise de Risco e
aprovado conforme Despacho n°609/13/IE e respectivo Parecer Técnico 073/13/IPRR de 18 de Junho de
2013.
Plano de Prevenção de Danos – PPD
O Plano de Prevenção de Danos tem como objetivo garantir a segurança das pessoas e reduzir o
número de danos nas redes de distribuição de gás natural. As principais estratégias do plano são:
- Celebração de acordos e parcerias com outras concessionárias;
- Mudanças de processos e procedimentos;
- Disponibilização de informações com o fornecimento de cadastro de redes;
- Acompanhamento de obras de terceiros;
- Disseminação da cultura do gás com treinamentos e campanhas de comunicação.
Outras
O Geogás Web é uma ferramenta desenvolvida pela COMGÁS que auxilia no monitoramento das
redes já implantadas em toda a área de concessão. Após finalização da obra, as características
construtivas são cadastradas no sistema e as redes georreferenciadas para consulta interna e para
disponibilização de cadastro quando solicitado por terceiros (Figura 21).
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Figura 21. Visualização de rede existente no Geogás, ferramenta desenvolvida para consulta e monitoramento das
redes na área de concessão da COMGÁS.

Além disso, no Centro Operacional da Região Metropolitana de São Paulo – CORMSP, existe a
sala de controle onde é monitorado diariamente por telemetria os City Gates, ERPs e CRM de grandes
consumidores de gás (Figura 22).
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Figura 22. Maquete ilustrativa da Sala de comando localizada no município de São Paulo.

Observações

7.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

Uso e Ocupação do Solo

O empreendimento em questão passa pelo território de dois municípios, Sumaré e Paulinia. Para
caracterização do entorno da área do empreendimento foram levantados os zoneamentos definidos por
1

cada Prefeitura . O empreendimento passa por trechos denominados no Zoneamento Municipal como
urbano e urbano a ampliar do município de Paulinia e somente em área urbana do município de Sumaré.
A estação de purificação esta inserida em área de propriedade do Centro de Gerenciamento de
Resíduos – CGR Paulinia com implantação da rede seguindo sentido Paulinia e sentido Sumaré, onde
nas duas extremidades são interligadas nas redes existentes e já implantadas da COMGÁS. Desta
forma, a partir da planta de purificação, sentido Sumaré, a rede passa por uma área de predominância
residencial de média densidade (ZR3), depois por uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e por
uma área de Zona Industrial (ZM2-15) e interliga a rede existente, no município de Sumaré em uma área
predominantemente industrial, onde é permitida a instalação de indústrias especiais (ZI2-01).
Partindo da planta de purificação sentido ao centro do município de Paulinia, a rede passa por uma
grande área predominantemente residencial de baixa densidade (ZR1) e segue para uma com baixa a
média densidade (ZR2 e ZR3) e também uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) finalizando o
1

Prefeitura Municipal de Paulinia: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (2012) – Mapa de Zoneamento – Lei
Complementar n° 054 de 28/12/2012.
Prefeitura Municipal de Sumaré: Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Estratégica
(2011) - Mapa dos limites das Zonas de uso e ocupação do solo.
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traçado em uma Zona Mista com predominância de Comércio e Serviços de média e alta densidade
(ZC1).

Figura 23. Zoneamento dos Municípios de Sumaré e Paulinia.

De forma a caracterizar a ocupação da área de estudo, foi elaborada uma planta de Uso e
Ocupação do Solo que abrange uma área de 500 metros para cada lado do traçado, conforme solicitado
pelo Órgão Ambiental (Anexo III). Neste mapeamento foi identificado que a área de inserção do
empreendimento esta caracterizada predominantemente por culturas e campos antrópicos com
vegetação em diversos estágios de conservação, havendo maior densidade ocupacional próximo ao
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centro urbano de Paulinia e a área industrial do município de Sumaré. Destaca-se que não haverá
necessidade de supressão de vegetação para implantação da rede de distribuição de gás e para a
Planta de Purificação, sendo apenas dados levantados para a caracterização da área.
Cobertura vegetal
De acordo com o Atlas Biota, a vegetação original da área do empreendimento era caracterizada
por Floresta Estacional Semidecidual com áreas de transição entre cerrado e Floresta Ombrófila.

Figura 24. Vegetação Original segundo o Atlas Biota (SinBiota, 2013).
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Figura 25. Vegetação Atual da área do empreendimento de acordo com o Programa (SinBiota, 2013). As áreas
verdes no mapa atualmente são predominantemente pastagens, com exceção das matas ciliares que
apresentam uma vegetação mais desenvolvida. Em vermelho, o traçado proposto projetado para ser
instalado em vias públicas.

Segundo o Atlas Biota (SinBiota, 2013) próximo a área de inserção do empreendimento
apresentam remanescentes de vegetação classificados como Floresta Estacional Semidecidual (em
rocho) e Formação Arbórea/Arbustiva de região de várzea (azul), as áreas verdes da imagem acima, se
tratam de áreas predominantemente de pastagens.
Em levantamento realizado pelo Instituto Florestal, a área apresenta muito poucos fragmentos
significativos

de

vegetação

nativa,

apresentando

alguns

reflorestamentos

de

Eucalipto.

Os

remanescentes existentes na área estão categorizados como prioridade para conservação no nível 3 ou
seja, do ponto de vista de conectividade a área apresenta relativamente uma baixa sensibilidade quando
comparada aos outros níveis de classificação, que podem chegar até 8 para as áreas mais críticas
(SIFESP, 2013). No Anexo VIII encontram-se os mapas florestais dos municípios do Estado de São
Paulo, elaborados pelo Instituto Florestal e acessado no endereço eletrônico no ano de 2013.
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Figura 26. A área de interesse esta classificada como nível de conectividade três, de acordo com o SIFESP –
Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo. As áreas em vermelho representam os
reflorestamentos de Eucalipto. O quadrado em destaque representa a área aproximada da localização do
empreendimento e em vermelho o traçado do duto.

Floresta Estacional Semidecidual, também denominada Mata Atlântica de Interior ou Floresta Estadual Semi-caducifolia, é um dos subtipos florestais que compõem o bioma Mata Atlântica, especialmente
nas regiões a oeste da Serra do Mar. O que caracteriza este tipo de floresta e dá origem a sua denominação é o fato de que as árvores que a compõem são, em grande parte, de espécies caducifólias, ou
seja, tem folhas decíduas, que caem na estação seca, como resposta à escassez de água. No Estado de
São Paulo, a área total remanescente deste tipo de floresta corresponde, atualmente, a menos de 5% do
que existia no fim do século XIX, sendo o tipo de vegetação que foi mais severamente destruído para dar
lugar a agropecuária.
Formação Arbórea/Arbustiva de região de várzea são aquelas estabelecidas sobre solos hidromórficos ou aluviais, sujeitas à presença de água superficial em caráter permanente. Ocorrem em várzeas,
planícies de inundação, nascentes ou margens de rio ou lagos. Podem ainda ocorrer em baixadas ou
depressões onde a saturação hídrica do solo é o resultado do afloramento da água do lençol freático.
Nas informações de dados secundários levantados para apresentação neste estudo, conclui-se
que vegetação nativa encontra-se alterada principalmente pela expansão agropecuária, com poucos
remanescentes de vegetação que predominam nas margens dos rios. Ressalta-se que para implantação
do empreendimento, não será necessário à supressão de vegetação, pois o traçado proposto esta
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localizado no leito carroçável das vias públicas e das cinco travessias dos cursos d’água necessárias,
quatro serão realizadas pelo método não destrutivo de forma a impactar o menos possível no curso
d’água e nas áreas de preservação permanente com vegetação, ou não.
Cursos d’água atravessados
Método

N.°

Curso d’água

1

Sem identificação

7476163

272763

Sumaré

MND

2

Córrego São Bento

7480855

276133

Paulinia

MND

3

Sem identificação

7480440

276769

Paulinia

MND

4

Sem identificação

7479688.00

277791.00

Paulinia

MND

5

Rio Atibaia

7481765

278031

Paulinia

MND

Coordenadas (UTM - 23S)

Município

Construtivo*

* MND – método não destrutivo (furo direcional) / MD – método destrutivo (abertura de vala).

Na cartografia apresentada do IBGE (1:50.000) do ano de 1991, entre os cursos d’água 4 e 5
existem dois tributários, porém em consulta a uma cartografia mais recente do IBGE (2002), em escala
1:10.000 esses cursos d’água foram desconsiderados, corroborando com o trabalho de campo realizado,
onde não pode ser observado a existência de corpos d’água. Por isso, neste estudo foram consideradas
apenas as 5 (cinco) travessias ilustradas abaixo:
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Figura 27. Localização das 5 (cinco) travessias de corpos d’água pela implantação da rede de
distribuição de biometano.
Áreas Protegidas Atravessadas ou no Entorno
Este projeto não tem interferência com áreas protegidas, de acordo com os dados disponíveis no
site do Ministério do Meio Ambiente (2013), não existem Unidades de Conservação Federais, Estaduais
e Municipais no entorno do empreendimento. A Unidade de Conservação Federal de Uso Sustentável
mais próxima é a Área de Relevante Interesse Ecológico Mata Santa Genebra, distante à
aproximadamente 6 km do empreendimento e situada no município de Campinas (Figura 28).
A Mata Santa Genebra possui uma extensão de 251,7 hectares de Mata Atlântica, totalizando um
perímetro de 9 quilômetros. É uma Unidade de Conservação Federal com grande diversidade de fauna e
flora nativa. Caracteriza-se como um importante remanescente preservado em meio urbano, utilizado
para educação, pesquisa e conscientização ambiental.
No Plano de Manejo da Unidade de Conservação, foi definida a zona de amortecimento da Mata
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Santa Genebra, chegando de 300 metros nas áreas com mais densidade ocupacional a alguns
quilômetros na área rural (Figura 28) (Fundação José Pedro de Oliveira, 2010). Ressalta-se que no ponto
mais próximo do empreendimento à zona de amortecimento existem aproximadamente 5 km.
Destaca-se que a Comgás já efetuou, nesta Reserva, o plantio e manutenção, por um período de
24 meses, de 3.734 mudas de espécies nativas, referente ao cumprimento de 5 TCRAs firmados com as
Equipes Técnicas locais do DEPRN de antigos projetos e essa medida veio a garantir a recuperação de
algo em torno de 2,0 hectares dessa mata.

Paulinia

~ 5 km

Sumaré

Mata Santa Genebra

Figura 28. Localização da Área Protegida Mata Santa Genebra (verde) e sua respectiva zona de amortecimento (em
amarelo) existente na região do empreendimento (linha em vermelho). Na imagem pode visualizar a
ausência de Unidades de Conservação nos municípios de Paulinia e Sumaré.

Travessias Especiais (rios de classe I ou que drenam para Áreas Protegidas)
Em levantamento realizado, não haverá travessias especiais de rios de classe I ou que drenam
para Áreas Protegidas. Conforme mapa dos enquadramentos dos corpos d’água consultado do Comitê
de Bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí, elaborado para o Plano de Bacias Hidrográficas 2010-2020
(Anexo VIII), o rio Atibaia que terá que ser travessado, se caracteriza como classe 2. Os outros cursos
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d’água como são de menor porte, não se caracterizam como classe I.

Infraestruturas Atravessadas (rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, gasodutos, etc.)
Em levantamento preliminar para elaboração do pré projeto, foram identificadas 4 (quatro)
travessias com linhas de transmissão, da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), conforme tabela
abaixo e imagem aérea da área que estão apresentadas abaixo.
N.°

Tipo de Travessia

Coordenadas (UTM - 23S)

Município

1

Linha de Transmissão (CPFL) - LT1

7476982.00

273064.00

Sumaré

2

Linha de Transmissão (CPFL) - LT2

7477027.21

273080.08

Sumaré

3

Linha de Transmissão (CPFL) LT3

7477254.30

272891.06

Sumaré

4

Linha de Transmissão (CPFL) - LT4

7477277.62

272870.94

Sumaré

Figura 29. Localização das quatro travessias com duas Linhas de Transmissão da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL).

Destaca-se que para elaboração do projeto executivo, tais interferências serão confirmadas e será
solicitada a autorização necessária para realização das travessias e realizadas medidas mitigadoras
para interferência elétrica nesse ponto.
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Susceptibilidade à Erosão (Identificar níveis de fragilidade potencial das áreas afetadas pelo
empreendimento)
A maior parte das bacias PCJ está localizada na borda centro-leste da Bacia Sedimentar do
Paraná, sendo formada por grande variedade de litologias que podem ser agrupadas em quatro grandes
domínios geológicos: o embasamento cristalino, as rochas sedimentares, as rochas ígneas básicas
(efusivo-intrusivas) e as coberturas sedimentares Cenozóicas (Comite de Bacias PCJ, 2007). De acordo
com o mapa disponibilizado no SIAGAS WEB (CPRN, 2013) predominam na área de inserção do
empreendimento, as rochas ígneas (basalto e dacito) e sedimentares (arenito, diamictito, folhelho e
ritmito).

D08: Arenito, pelito e folhelho.
Caracterizado

por

sedimentares
areno,

sequências
consolidadas,

siltico,

conglomeratica,

argilo,

mesozóicas

paleozóicas.

Grandes

sedimentares

depositadas

e

bacias
em

sinóclises Fanerozoicas.

D10:

D10

Basalto

e

diabásico.

Vulcanismo fissural Mosezóico do
tipo plateau.

D08

Figura 30. Unidades Geológicas (SIAGAS WEB & CPRM, 2013)
As rochas magmáticas efusivas e intrusivas básicas são observadas em grande parte dos
municípios, mais intensamente em Paulínia, Sumaré e Hortolândia. Estes corpos magmáticos possuem
um melhor comportamento geomecânico, por serem mais homogêneas, maciças e isotrópicas (presença
de minerais sem orientações preferenciais), além de apresentarem alta resistência mecânica e forte
coesão dos constituintes minerais (Comite de Bacias PCJ, 2007).
A Litologia é caracterizada por sedimentos predominantemente arenosos, argilas, grânulos e
seixos, incluindo composição carbonática.
Província Paraná, Bacia Serra Geral, Grupo São Bento, Intrusivas básicas tabulares caracterizada

Projeto Biogás Paulinia

41

pela soleiras de diabásio, diques de diabásio, diorito pórfiro, microdiorito pórfiro, lamprófiro, andesito,
monzonito pórfiro e traquiandesito.

Serra Geral

Itararé

Figura 31. Domínios Hidrogeológicos (SIAGAS WEB & CPRM, 2013).

De acordo com o mapa de Susceptibilidade a erosão do Estado de São Paulo, elaborado pelo
DAEE e IPT, o traçado esta localizado em sua maioria em área de alta susceptibilidade (classe IIB) e o
trecho final no município de Paulinia, com baixa susceptibilidade (classe IVe) (IPT & DAEE).
Patrimônio Histórico, Arqueológico e Artístico
Foram verificados indícios de vestígios arqueológicos na área afetada?
Sim (

)

Não ( x )

Verificando-se indícios de vestígio, deverá ser apresentado junto com a documentação o protocolo de
entrega no IPHAN, do relatório de caracterização e avaliação da situação atual, do patrimônio
arqueológico na área afetada.
Observações: Foi elaborado o Diagnóstico Arqueológico para caracterização e levantamento de dados
da área de estudo para confirmação do potencial arqueológico em todo o traçado da rede (Anexo IX).
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8.

IMPACTOS AMBIENTAIS e MEDIDAS MITIGADORAS

FASE DE IMPLANTAÇÃO
Supressão Vegetal
Áreas afetadas, por tipologia vegetal (m²)
Não haverá necessidade de supressão de vegetação, apenas haverá interferência na abertura dos
poços nos canteiros centrais das grandes avenidas onde apenas apresentam gramíneas.
Erosão e Assoreamento
Áreas expostas (m²)
Para implantação da Planta de Purificação e respectivos elementos associados (City Gate, Estação
de Odoração, Estações de Purificação, Compressores e Subestação de Energia) não será necessário a
terraplenagem do terreno. A área cedida pelo Grupo Estre Ambiental apresenta aproximadamente 1,2 ha,
conforme ilustrado na imagem aérea abaixo:

Planta de
Purificação
+ Subestação de
Energia + Estação
de Odoração

Figura 32. Localização da área de implantação da Planta de Purificação (aproximadamente 1,2 ha).
Destaca-se que a área destinada a Planta de Purificação será restritas por meio de cerca.
Intervenções serão necessárias apenas para a escavação e construção das bases de concreto para
recebimento dos equipamentos. Cada equipamento ou grupo de equipamentos será assentado sobre uma
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base de concreto com aproximadamente 50 cm de espessura e para casos mais específicos como os
compressores com 2 metros de espessura. Entre as bases haverá o plantio de grama ou alternativamente
deposição de uma camada de brita. Não será necessária a adoção de sistemas auxiliares de drenagem
uma vez que o conceito de infiltração natural será adotado.
Devido a uma solicitação da Estre Ambiental, a planta de purificação manterá uma distância de 20
metros do galpão onde atualmente é realizada a biorremediação de solo, já licenciado juntamente com o
aterro sanitário.

Volume de terra movimentados em cortes e aterros (m²)
Não será necessária a movimentação de terra em cortes e aterros para implantação da planta de
purificação e nem para o duto.
Magnitude
Uma vez que não haverá alteração do perfil original da área de implantação da Planta de Purificação,
considera-se este impacto de baixa magnitude. Em relação à implantação do duto por se tratar de leito
carroçável das vias públicas, já pavimentadas e em áreas antropizadas, e considerando o tamanho das
valas que serão abertas e das medidas mitigadoras já aplicadas na execução das obras, também
considera-se este impacto de magnitude baixa.

Medidas Mitigadoras
a) Planta de Purificação
Uma vez que não haverá o corte e aterro do terreno; que este já se trata de uma superfície plana, sem
declividades acentuadas; que já foi anteriormente terraplenado; que não há cursos d’água próximos a ele e
que mais do que isto, apresenta um processo construtivo simples sendo a montagem predominantemente
remota, necessitando apenas da implantação das bases de concreto para suporte dos equipamentos; não
será realizada nenhuma medida especial de mitigação deste impacto.
b) Duto
Durante a implantação da obra, será seguido as diretrizes descritas no Subprograma de Erosão e
Assoreamento, apresentado no Anexo IV, para mitigar os possíveis impactos em relação a erosão e
assoreamento, mas toda abertura de valas é regida pela norma técnica interna NT 20 – Abertura e
Escoramento de vala e pela NBR 12712 a qual define todos os procedimentos que devem ser seguidos
nesta atividade. A empreiteira deverá cuidar da estabilização da pista e da vala de forma a assegurar a
proteção permanente da tubulação enterrada. Da mesma forma deverá tomar as medidas necessárias para
garantir a estabilização das encostas, dos bota-foras e das áreas terraplenadas nas vizinhanças. As
diretrizes mínimas estabelecidas em norma são:
- O solo escavado é colocado ao lado da vala a uma distância segura, para posterior reutilização,
sendo que as valas são fechadas tão logo o duto é assentado, evitando assim a longa exposição do solo;
- Reaterrar a vala imediatamente após o assentamento da tubulação;
- Aproveitar o máximo do material escavado, minimizando a disposição final;
- Remover o material excedente o mais rápido possível e para local indicado pela prefeitura e ou
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aterros licenciados;
- Compactação do reaterro em camadas e de forma a obter a compactação plena do solo utilizado;
- O reaterro da vala e o nivelamento das vias de acesso deverão recompor os contornos naturais do
solo e permitir uma drenagem natural da superfície;
- Executar o rápido revestimento vegetal da vala com gramíneas após o reaterro;
- Manter a pilha de solo para reaterro a montante da vala, em relação à drenagem, e fora da área de
preservação permanente (quando aplicável);
- Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas;
- A empreiteira deve prever a drenagem superficial da pista em encostas com inclinações superiores
a 50° e constituídas de solos de baixa coesão, com a finalidade de evitar a formação de processos erosivos
na pista e vizinhanças;
- A empreiteira poderá usar calhas transversais, caixas de passagem e saída com dissipadores de
energia, muros defletores e/ou qualquer outro método que julgar adequado como drenagem superficial da
pista.
Abaixo, seguem exemplos de medidas para preservar a drenagem natural do terreno, retirados da
Norma Interna COMGÁS, e no Anexo IV estão apresentados maiores detalhamentos das diretrizes de .

Figura 33. Medidas para Preservar a
Drenagem Natural do Terreno

Figura 34. Medidas para Preservar a
Drenagem Natural do Terreno

Poluição dos Canteiros
Efluentes líquidos
a) Planta de Purificação
Conforme descrito no item Emissões e resíduos previstos, vazões e pressões previstas, haverá a
geração de uma água residual (condensado) com carga de VOC’s num volume máximo de 18 m³/h. Esse
condensado será encaminhado através de tubulações aéreas de polietileno preto para o Centro de
Gerenciamento de Resíduos que será responsável por direcioná-lo aos os tanques de armazenamento de
percolado (chorume) e posteriormente enviá-lo para tratamento.
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b) Duto
Os efluentes líquidos gerados durante a obra de implantação dos dutos, serão apenas dos sanitários
químicos dispostos nas frentes de obra, que terão sua destinação correta conforme determinado no
Subprograma de Resíduos e Efluentes apresentado no Anexo IV. Os comprovantes de destinação serão
apresentados por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação.

Resíduos Sólidos
a) Planta de Purificação
Durante a implantação, haverá a produção de resíduos domésticos proveniente da circulação dos
trabalhadores, como por exemplo, resíduo plástico e papel e uma quantidade pouco significativa de concreto, para realização das bases de suporte dos equipamentos. Os resíduos sólidos gerados durante a operação da planta de purificação se trata dos carvões ativados, responsáveis pela filtragem do biogás dentro da
planta de purificação. O volume estimado de geração deste resíduo é de até 120 toneladas/ano e será
destinado ao CGR Paulinia, que já recebe este tipo de material e faz o adequado tratamento/destinação.
b) Duto
A COMGÁS prevê em contrato com as empreiteiras contratadas, cláusulas referente à responsabilidade de coleta e descarte dos resíduos gerados na obra, assim como a definição da área para armazenamento, conforme trecho subscrito retirado do contrato padrão firmado com as terceirizadas:
“A CONTRATADA será responsável, onde for aplicável, pela restauração de qualquer terreno utilizado ou afetado por suas atividades relativas ao Contrato. Isso inclui a remoção dos equipamentos, materiais excedentes e resíduos da CONTRATADA de acordo com requisitos da COMGÁS.
Quando a CONTRATADA for responsável pela disposição de resíduos produzidos ou gerados em
consequência de suas operações, em todos os casos tal disposição deve obrigatoriamente obedecer à legislação, às normas COMGÁS e às melhores práticas, sejam de resíduos perigosos ou não
perigosos. A CONTRATADA deve assegurar a obtenção de todas as aprovações e licenças necessárias e garantir que qualquer contratada para este fim atenda e cumpra estes requisitos. A
CONTRATADA deve ainda fornecer à COMGÁS cópia de cada nota de transferência de resíduos.
A Contratada notificará a Companhia por escrito para informar o método de disposição dos resíduos perigosos, obtendo sua aprovação antes de iniciar tal disposição. A Contratada não poderá
desviar-se do método aprovado de disposição sem antes obter o consentimento da Companhia.
Sempre que aplicável, a Contratada será responsável pela mensuração, monitoramento e reporte
das emissões ambientais em observância à legislação pertinente e aos requisitos da Companhia.”
Desta forma, após definição da área de apoio, serão apresentados registros fotográficos
comprovando a adequada disposição dos resíduos e sua separação.

Resíduos Perigosos
a) Planta de Purificação
Não serão gerados resíduos perigosos durante a implantação e operação da Planta de Purificação.
b) Duto
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Não serão gerados resíduos perigosos durante a implantação e operação da Rede de Distribuição.
Magnitude
Uma vez que não são gerados resíduos perigosos, a magnitude deste impacto é baixa.
Medidas Mitigadoras
Como não haverá geração de resíduos perigosos, não são aplicadas medidas específicas para este
impacto. Durante a implantação, serão seguidas as ações descritas no Subprograma de Resíduos e
Efluentes que definem o correto descarte e destinação de cada classe de resíduo.

Interferência com Infraestruturas
N° de interferências
Haverá interferência em duas linhas de transmissão da CPFL, sendo que uma mesma rede será
atravessada três vezes e a outra apenas uma. Além disso, haverá interferência nas vias públicas dos
municípios de Sumaré e Paulinia.
N.°

Tipo de Travessia

Coordenadas (UTM - 23S)

Município

1

Linha de Transmissão (CPFL) - LT1

7476982.00

273064.00

Sumaré

2

Linha de Transmissão (CPFL) - LT2

7477027.21

273080.08

Sumaré

3

Linha de Transmissão (CPFL) LT3

7477254.30

272891.06

Sumaré

4

Linha de Transmissão (CPFL) - LT4

7477277.62

272870.94

Sumaré

Estágio de negociação
Já foram iniciadas as tratativas com a CPFL para solicitar a autorização de travessia. Em relação as
interferências nas vias públicas, após a emissão da Licença de Instalação serão solicitadas autorizações
de obras nas respectivas prefeituras para início e execução das obras de implantação do gasoduto.
Para conhecimento, informamos que a mobilização da equipe, bem como a execução das obras só é
iniciada após a emissão de todas as autorizações. Uma cópia de cada Autorização deve sempre ficar
mantida na frente de obras durante todo o seu desenvolvimento, para garantir o cumprimento de todas as
exigências prescritas, tais como dia, período e horário de execução, processo construtivo e sinalização
necessária.
Magnitude
A magnitude deste impacto é considerada baixa, uma vez que todas as interferências serão
previamente autorizadas e realizadas com as devidas orientações.
Medidas Mitigadoras
Quando são realizadas travessias de linhas de alta tensão, e de acordo com o solicitado pela
companhia de energia, são adotadas todas as medidas de segurança necessárias para que não haja
nenhuma interferência da rede de gás com a rede elétrica.
Considerando que se trata de obra linear e itinerante e os impactos são localizados, as medidas
mitigadoras mínimas que serão adotadas são:
- Manter o local sempre sinalizado, conforme norma COMGAS – PG 156: Sinalização de Obras;
- Somente dispor os tubos na via próximo da data de sua instalação;
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- Colocá-los em uma disposição que otimize o espaço utilizado da via;
- Para as travessias das infraestruturas serão priorizadas o furo direcional, como medida de minimizar
a interferência;
- Obter as devidas autorizações junto às concessionárias envolvidas.

8.1.5 Interferência em Área Protegida
Unidades Afetadas
Conforme descrito no item 7, não haverá interferência em áreas protegidas.
Estágio de Negociação com o Administrador da Unidade:
Não aplicável.
8.1.6 Interferência com Patrimônio Histórico Arqueológico
Apresentar Laudo do Arqueólogo
A avaliação técnica sobre o potencial arqueológico da área de intervenção e os impactos que a
implantação do projeto pode causar ao patrimônio arqueológico e histórico regional está sendo conduzido
pela empresa Thera Arqueologia e o Projeto do Diagnóstico Arqueológico Intensivo elaborado pela mesma
e respectivo Protocolo no IPHAN, encontram-se no Anexo IX.
Apresentar protocolo do IPHAN (caso seja verificada a existência de indícios de vestígios arqueológicos)
No Anexo IX encontra-se o protocolo do Projeto de Diagnóstico Arqueológico Intensivo realizado no
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em 04/02/2013.
Magnitude
A magnitude deste impacto é considerada baixa, uma vez que são previstos todas as ações para que
não haja impacto nos bens históricos e arqueológicos e que a escolha do traçado é em área já antropizada
e suas características naturais modificada, como margem de rodovia e canteiros centrais de grandes
avenidas.
Medidas Mitigadoras
Durante a abertura das valas e revolvimento do solo haverá interferência com o subsolo e pode haver
a interferência na matriz de sustentação de eventuais sítios arqueológicos, até o momento não identificado.
O impacto sobre o patrimônio arqueológico ainda não conhecido pode ser prevenido através de um
programa de prospecção arqueológica intensiva que poderão ser executadas por ocasião da implantação
do empreendimento, somente nas áreas identificadas com potencial arqueológico. Este programa prevê
dentro das inúmeras atividades, o acompanhamento da abertura das valas, de modo a sinalizar qualquer
eventual vestígio encontrado durante o revolvimento do solo. As definições se haverá necessidade de
monitoramento e em que área, serão definidas posteriormente antes do início das obras.
8.1.7 Restrições de Uso do Solo
Atividades Restringidas
Pela implantação do gasoduto ser em vias públicas, não há restrição de uso do solo além das já
estabelecidas pelo atual uso.
Magnitude
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Não haverá novas restrições de uso do solo.
Medidas Mitigadoras:
Não aplicável.
FASE DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Incômodos à população
Apresentar estimativa de ruído e vibrações geradas pelas unidades de purificação de biogás, com
ênfase nos compressores, sopradores e bombas, nos receptores mais próximos fora da área do
empreendimento. Indicar o projeto de atenuação que vier a ser implantado nos equipamentos.
a) Planta de Purificação
Durante a operação da planta de purificação é previsto que o nível de pressão sonora não exceda os
níveis definidos no processo de licenciamento do Centro de Gerenciamento de Resíduos – CGR Paulinia
(40 dB durante o dia e 30 dB durante a noite).
Destaca-se que no entorno da área que esta inserida a planta de purificação não há residências
próximas se caracterizando por uma área de campo antrópico e de cultura conforme pode ser observado
na Planta de Uso e Ocupação do Solo (Anexo III), reduzindo os impactos sob a população do entorno.
b) Duto
Para a implantação da tubulação, ao utilizarmos compactadores a combustível, durante a execução
de furo direcional e no corte do pavimento com serra circular, haverá a redução do incômodo sonoro.
Magnitude
Considerando que a região de inserção do empreendimento, se trata em sua maioria de área com
baixa densidade populacional, considera este impacto de baixa magnitude.
Medidas Mitigadoras:
Como forma de mitigar as vibrações dos equipamentos da Planta de Purificação, eles serão
montados em bases de concreto devidamente dimensionado para a atenuação do impacto.
Em relação à implantação dos dutos, fazem parte da rotina de obras da COMGAS à adoção de
medidas como manutenção preventiva e uso de silenciadores quando necessário, para reduzir o impacto
da obra à população. Além disso, foi elaborado um Subprograma de Medidas de Mitigação de Impacto à
População e um Subprograma de Comunicação Social (Anexo IV), para que toda a população do
entorno esteja ciente das obras que serão executadas e como entrar em contato para tirar qualquer dúvida
e/ou fazer alguma reclamação.
Poluição
a) Planta de Purificação
Apresentar a estimativa das emissões nos gases na saída do flare, na situação atual sem a
implantação do projeto e na situação futura com a implantação do projeto. Esta estimativa deverá
contemplar MP, NOx, SOx, ERT, CO, HCT (expresso como não metano) em kg/h e t/ano.

Conforme descrito no item Emissões e resíduos previstos, vazões e pressões previstas, não
haverá emissões dos compostos solicitados, apenas os descritos abaixo:
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Condensado – Trata-se de condensado com carga de VOC’s num volume máximo de 18 m³/h.
Esse condensado será encaminhado para o aterro sanitário através de uma tubulação aérea
de polietileno preta, que será responsável por direcioná-lo aos os tanques de armazenamento
de percolado (chorume) e posteriormente enviá-lo para tratamento;



Offgás oriundo do TSA – Para uma das etapas da purificação do biogás será necessário o deslocamento do volume saturado de água após regeneração do carbono ativo dos vasos TSA.
Para este fim será utilizado o próprio Biogás num volume máximo de 600 m³/h, que após este
processo será encaminhado ao aterro também através de uma tubulação aérea de polietileno
preta que será responsável pela queima do mesmo.



Offgas oriundo do PSA – Na etapa final da purificação do Biogás, existe um rejeito de no máximo 7.500 m³/h de gás composto por cerca de 94% de CO2, 3% O2 mais N2 e 3% de CH4 não
recuperados. Como a composição é basicamente de gás carbônico o mesmo será liberado na
atmosfera.

Abaixo temos uma representação das entradas e saídas da planta. Note que os valores
representados são máximos e não necessariamente ocorrerão concomitantemente.

Figura 35. Desenho esquemático das entradas e saídas da planta de purificação. Os valores descritos são as
condições máximas de emissões, ressalta-se que não necessariamente ocorrerão as emissões nessas
quantias e concomitantemente.

É importante observar que mesmo existindo a liberação atmosférica do gás de rejeito do PSA, as
emissões do sistema de purificação são inferiores às emissões geradas pela operação do aterro sanitário
na condição licenciada, assim como na condição de operação da central de Biogás, já existente e de
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propriedade da Estre utilizada para a obtenção de créditos de carbono.
Abaixo temos uma tabela comparativa das 3 hipóteses operacionais do aterro quanto às emissões de
gases de efeito estufa (considerando o poder de efeito estufa do Metano como 25 vezes superior ao do
Dióxido de Carbono).

Tabela 6. Comparação de emissões dos gases do efeito estufa com e sem a implantação do Projeto
Biogás Paulinia.
Condição

Gás

1 - Licenciada (sem
oxidação do metano)

Biogás
Liberado

2 - Atual (operação da
central de Biogás Biogás
obtenção de credito de Queimado
carbono)
Offgas
Queimado

3 - Proposta (operação
da planta de purificação
de biogás)

Offgas
Liberado

Gás
Deslocad
o

Redução de Redução de
Concentração *
Emissões
Emissões
Percentual do Emissão de
Emissão
em
em
Percentual Molécula Concentração
volume de
CO2
Equivalente
Comparação Comparação
Biogás
Total
Equivalente
com o
com o
produzido
Cenário 1
Cenário 2
100,00%

100,00%

5,20%

33,60%

61,20%

CH4

60,00%

60,00%

15,00

CO2

37,00%

37,00%

0,37

Outros

3,00%

3,00%

-

CH4

60,00%

60,00%

0,60

CO2

37,00%

37,00%

0,37

Outros

3,00%

3,00%

-

CH4

60,00%

3,12%

0,03

CO2

37,00%

1,92%

0,02

Outros

3,00%

0,16%

-

CH4

3,00%

1,01%

0,25

CO2

94,00%

31,58%

0,32

Outros

3,00%

1,01%

-

CH4

94,00%

57,53%

0,00

CO2

3,00%

1,84%

0,00

Outros

3,00%

1,84%

-

15,37

-

-

0,97

93,69%

-

0,62

95,98%

36,26%

Comparando-se a situação atual com a proposta notamos uma redução nas emissões de gases do
efeito estufa da ordem de 36%. Considerando-se a produção atual de biogás do aterro que é de
aproximadamente 10.000 m³/h a redução de emissões de gases de efeito estufa é aproximadamente a
55.000 t(CO2)/ano.
Apresentar a descrição detalhada do sistema e do flare, informando se será utilizado o flare
existente ou se será instalado um novo, e detalhar o funcionamento da regeneração do carvão,
explicando o que será feito com o gás do aterro enquanto a coluna está em processo de
regeneração.
Ressalta-se neste ponto que a princípio não está prevista a instalação de um flare na planta de
purificação e compressão, o Offgás que será queimado será encaminhado para o flare do aterro através de
tubulações aéreas de polietileno preto. Com relação ao controle de emissões atmosféricas do flare
atualmente existente, permanecerão os parâmetros atuais da central de Biogás operada pelo aterro
sanitário.
Em relação ao processo de regeneração, após a saturação do material adsorvente o mesmo é
regenerado por vácuo diminuindo a capacidade de adsorção do material, dissorvendo as impurezas (CO2,
O2, N2 e H2O) e direcionando-as para a liberação atmosférica. Várias colunas de adsorção são utilizadas
para manter contínua a produção de biometano, ou seja, enquanto uma coluna está em produção outra
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está na fase de regeneração, não havendo prejuízo no processo de purificação.

b) Duto
A operação do duto não gera poluição atmosférica, uma vez que o sistema é fechado e ocorrem manutenções preventivas para que não haja vazamento de gás para o ambiente.
Magnitude
Uma vez que haverá apenas redução dos gases do efeito estufa, não gerando nenhum composto
nocivo, considera-se este impacto positivo de magnitude alta.
Medidas Mitigadoras
Optou-se pelo uso de alta tecnologia com o objetivo de garantir a eficiência e qualidade da geração de
biometano, desta forma, os investimentos em tecnologia, foi a medida mitigadora para atingir estes
resultados.
Impactos da Manutenção
Atividades a serem executadas
a) Planta de Purificação
Na definição do Layout já foi previsto o espaço necessário para a manutenção da planta. A
manutenção rotineira consiste de atividades simples como troca de óleo dos compressores e a substituição
de carbono ativo de alguns vasos de filtragem/separação. Além das atividades mencionadas acima os
requisitos das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego devem ser atendidos,
destacando-se em especial as NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-13 –
Caldeiras e Vasos de Pressão.
b) Estação de Odoração
O caminhão de abastecimento de odorante fica próximo a Estação de Odoração e abastece o tanque
através de mangueira flexível. Este circuito é fechado e existem conexões que são de engate rápido, que
são trabalhados para não ocorrer vazamento durante a operação normal de carregamento, não havendo
dessa forma, emissão de vapores ou líquido para a atmosfera.
A manutenção dos ativos é um requisito da ASME B 31.8, do órgão regulador ARSESP e das práticas
existentes na COMGAS. A COMGAS possui em seu sistema de gestão, normas e procedimentos para
realizar a manutenção dos gasodutos da sua área de concessão, com cronograma definido. Para a
realização das manutenções preventivas, existe uma estratégia de manutenção preventiva que segue os
procedimentos internos da COMGÁS “PG 92 – Estratégia de Manutenção Preventiva e Inspeções em
Ativos”.
Os tipos de manutenção e inspeção preventiva prevista para a rede de distribuição são: Planos de
Manutenções Preventivas de Estações; Válvulas de rede; Sistema de Proteção Catódica; Sistema de
Odorização; Patrulhamento de Rede; Pesquisa de Vazamento; Inspeção de Revestimento. Essas
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manutenções seguem o previsto nos procedimentos internos da Comgás “PO 003 – Critérios de
Manutenção Preventiva” e são realizadas com base nas normas e procedimentos.
Vale ressaltar que os tubings e conexões que interligam os sistemas são em aço inoxidável, providos
de válvulas de retenção e de bloqueio que visam facilitar a manutenção dos equipamentos. A alimentação
elétrica e os sinais de instrumentação são conectados no quadro principal de ligação.
Magnitude
Devido ao baixo risco ambiental das atividades de manutenção todas as prevenções realizadas para
que não haja dano ambiental, considera-se este impacto de média magnitude.
Medidas Mitigadoras
Os resíduos sólidos gerados durante a operação da planta de purificação se trata do carbono ativado,
responsável pela filtragem do biogás dentro da planta de purificação. O volume estimado de geração deste
resíduo é de 120 toneladas/ano e será destinado ao CGR Paulinia, que já recebe este tipo de material e faz
o adequado tratamento/destinação. Além disso, de forma a definir as diretrizes que serão seguidas na fase
de execução das obras, foi elaborado o Subprograma de Resíduos e Efluentes, com o detalhamento da
disposição e destinação dos resíduos.
RISCOS DE OPERAÇÃO
Riscos de instabilização geotécnica do maciço de resíduos
A área de implantação da Planta de Purificação estará fora da área destinada para o aterro de
resíduos. Dessa forma entende-se que não há riscos de instabilidade na área escolhida e cedida pelo
Grupo ESTRE Ambiental S.A..
Magnitude
Considera-se que não haverá risco de instabilização geotécnica, pois a área escolhida não é
localizada em área de aterro.
Apresentar relatório consolidado e interpretado do monitoramento geotécnico do aterro contendo
dados do último ano de operação avaliando a situação de estabilidade geotécnica do maciço de
resíduos.

A área destinada para implantação da Planta de Purificação não está contida na região de aterro de
resíduos, conforme imagem abaixo e, portanto, não se faz necessário o monitoramento geotécnico.
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Figura 36. Visão geral do terreno de implantação da Planta de Purificação.

Medidas Mitigadoras
Apresentar Plano de Monitoramento Geotécnico que comtemple critérios para ações em função das
condições das pressões internas do maciço, considerando a intensificação na frequência das campanhas
de monitoramento, a execução de obras emergenciais e a paralização imediata da operação do
empreendimento.
Não aplicável.
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