ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS
DUTOVIAS
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
Brás
São Paulo
Telefone
FAX
(11) 3325-6239
(11) 3325-6877
CNPJ (CGC/MF)
61.856.571/0006-21
Endereço para correspondência
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
Bairro
Município
Brás
São Paulo
Contato
Eng. Tatiana Alencar da Silva
Telefone para contato
FAX
(11) 3325-6231/ (11) 968454831
(11) 3325-6877
E-mail
tasilva@comgas.com.br; licençasAmbientais@comgas.com.br
Observações

CEP
03040-030
e-mail
tasilva@comgas.com.br

CEP
03040-030

O contato também pode ser feito com a Eng. Patricia Mazzante, o Eng. Graco Lira e a Bio. Cristina
Junqueira

2.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Denominação
Sistema de Distribuição de Gás Natural – GNC Campos do Jordão
Objeto do licenciamento
Implantação de infraestrutura de prestação de serviço público de distribuição de Gás Natural por meio
de GNC – Gás Natural Comprimido.
Justificativa do empreendimento
A Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS que tem sua atividade enquadrada como serviço de
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utilidade pública, cuja concessão é regulada pela ARSESP, elaborou um projeto para atendimento aos
municípios que não possuem redes próximas de distribuição de gás natural e que apresentam
necessidade de abastecimento.
Tal projeto consiste na implantação de “Gasodutos Virtuais”, cuja denominação se refere a
instalação de uma Planta de Descompressão interligada a uma rede de distribuição que é abastecida
com Gás Natural Comprimido – GNC através de carretas especiais de transportes viabilizando o
abastecimento de municípios não detentores de City Gates.
A ARSESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, prevê mecanismos de
autorização para a instalação das redes que dependam de suprimento de gás por Gás Natural
Comprimido – GNC e estabelecem procedimentos para aprovação destes projetos com foco em
municípios que não são interligados a rede de distribuição já existente. Trata-se de um mecanismo de
expansão de rede, como estratégia provisória para abastecimento de centros potenciais de
consumidores, como por exemplo, o município em questão, Campos do Jordão, até que seja
implantada uma rede permanente ligada e abastecida por um City Gate cujo planejamento para
interligação ocorrerá oportunamente.
Além dos benefícios já conhecidos da utilização do Gás Natural como, por exemplo, a redução
significativa nas emissões atmosféricas, proporcionando uma melhoria na qualidade do ar da região; a
melhor alternativa energética de origem fóssil; o ganho de produtividade e custo totais do produto nos
processos industriais, a implantação de Plantas de GNC proporciona o abastecimento de gás a regiões
que não existem redes próximas implantadas para realizar a interligação, de modo que haja o
desenvolvimento da economia local levando a infraestrutura necessária para abastecimento de gás
natural, evitando assim o deslocamento de empresas para outros Estados, até que a rede principal seja
construída e abastecida por um City Gate.
Os projetos estruturantes são elaborados prevendo a máxima expansão, porém na fase inicial de
implantação o abastecimento será realizado apenas às indústrias (maiores consumidores) e
posteriormente conforme adesão, serão abastecidos os consumidores residenciais.
Municípios atravessados
Campos do Jordão
3.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Produto transportado
Gás Natural
Extensão (m)
3.3. Trecho
Rede em polietileno, 26,5km, diâmetro variando entre 63mm, 125mm e Estação de Descompressão +
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250mm e pressão de operação de 4bar.

rede associada

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 das vias públicas pavimentadas do município de Campos do Jordão.
Quanto a Estação de Descompressão será instalada em terreno que será adquirido pela COMGÁS,
porém operada por empresa especializada contratada pela COMGAS.
Paralelismo com outros dutos
Não se aplica, pois não há gasodutos no município.
Números de estações e válvulas
1 Estação de Descompressão
1 Estação Redutora de Pressão - ERP,
7 válvulas de bloqueio na rede de 250mm
19 válvulas de bloqueio na rede de 125mm
29 válvulas de bloqueio na rede de 63mm
Na tabela a seguir são apresentadas outras características do empreendimento
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 SDGN Integrado São Vicente
Tipo de duto
Enterrado
Tipo de material utilizado
Polietileno
Profundidade mínima
1,00 m
Diâmetros nominais
250mm, 125mm e 63mm
Pressão máxima de operação
4 bar

Descritivo de Abastecimento de GNC – Gás Natural Comprimido
Unidade de compressão – fornecedor de Gás Natural Comprimido
O processo de carregamento e abastecimento dos Módulos de Armazenamento e Transporte
(MAT), se dá nas Plataformas de Armazenamento e Descarga, através da conexão da rede de
gasoduto aos compressores (Microbox® ou Microskid), e destes às plataformas, que se ligam à linha
de alimentação por meio de uma válvula de acople rápido. As bases de compressão estão localizadas
dentro da área de concessão da COMGAS e utilizam o gás natural da rede existente da COMGAS.
O enchimento dos módulos se faz de forma automática, até a pressão de trabalho do sistema
(200 a 270 bar), todos estes equipamentos ficam localizados na unidade de compressão da CTG, localizado no município de Itatiba.

Projeto SDGN Estruturante de Campos do Jordão

3

Figura 1. Base de Compressão em Itatiba

Figura 2. Detalhe dos módulos de carregamento e transporte

Transporte dos Módulos de Armazenamento do fornecedor até a Estação de Descompressão
Os MAT´s são transportados por carretas especialmente desenvolvidas para transportar o Gás
Natural Comprimido – GNC entre os pontos de consumo e as estações de carga e descarga.
Ao chegarem ao centro de consumo, os Módulos de Armazenamento e Transporte são descarregados sobre as Plataformas de Armazenamento e Descargas e são ligados à rede de distribuição da
COMGÁS.
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Figura 3. Detalhe das carretas de transporte

Figura 4. Detalhe das carretas de transporte
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Figura 5. Carretas descarregadas sobre as plataformas de armazenamento e descarga.

A empresa responsável pelo abastecimento de Gás Natural Comprimido mantém um sistema de
monitoramento, de modo que não haja necessidade de solicitar o envio de novas cargas, ou seja, não
é necessário esperar que o Gás Natural Comprimido seja consumido totalmente para o reabastecimento, automaticamente e remotamente já é enviado uma solicitação para que seja enviado um
caminhão transportador que substituirá apenas os módulos MAT´s vazios.

Estação de Descompressão
A estação de descompressão de GNC trata-se da extremidade final de um sistema que pode ser
denominado por gasoduto virtual. O sistema de descompressão funciona de maneira análoga às
estações de redução de pressão (ERPs) existentes na rede tradicional de distribuição por dutos. Não
há estocagem na área da estação, porém sempre haverá um caminhão descarregando, uma vez que
o sistema opera 24h. Cada caminhão tem 5.200m3 de capacidade e leva aproximadamente 10,8h
para descarregar.
A estação de descompressão é formada pelos seguintes conjuntos de equipamentos:






Conjunto de Descarregamento de Carretas;
Conjunto de Descompressão;
Conjunto de Medição;
Utilidades (energia elétrica e internet);
Equipamentos de Combate a Incêndio.

A unidade ainda conta com um sistema supervisório e de telemetria, que possibilita a supervisão
remota de dados instantâneos de pressões, temperaturas, volumes, alarmes e outros parâmetros de
operação.
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A demanda de energia elétrica é pequena e se deve principalmente ao requerido pela bomba de
circulação de água de aquecimento e também o consumo para iluminação, aparelhos elétricos de
manutenção. Para tanto, as tensões de alimentação são de 110 e 220 Vca, 60 Hz, exceção feita à
instrumentação que utiliza 24 Vcc, mas que também é oriunda de uma fonte de 110 Vca.

Figura 6. Detalhe do Conjunto de Descarregamento da Carreta

A ERP – Estação Redutora de Pressão e o Conjunto de Regulagem e Pressão (CRM) regulará a
pressão do GNC para as condições adequadas para distribuição na rede, desde 1,5 até 4,0 bar. Estes
equipamentos também filtram o Gás e medem o consumo.
O gás comprimido já vem odorado, não sendo necessário instalar uma odoradora (tanque de
odoração) no local, não sendo necessário dessa forma a estocagem de mercaptana nesta área. Na
área de descompressão haverá duas reduções de pressão a primeira de 250bar para 7bar e depois
passará pela ERP onde reduzirá de 7bar para 4bar e seguirá pela rede.
A Resolução ANP 41/2007, estabelece as condições e critérios para autorizar projetos estruturantes considerando a possibilidade de que concessionárias estaduais de gás canalizado venham
transferir gás natural entre dois ou mais dutos que não estejam interligados fisicamente, a partir da
compressão de gás natural, carga, armazenamento, transporte, descarga de GNC, sem que haja o
atendimento direto ao consumidor final na forma de GNC, mediante prévia e expressa autorização
da ANP, uma vez que é atribuição legal da ANP regular a atividade de Distribuição de Gás Natural
Comprimido (GNC) a Granel em todo o território nacional, mediante a outorga de autorização. Assim
sendo, a COMGAS esta buscando parceria com empresas que já atuam neste mercado e já possuem
autorização da ANP.
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Esta modalidade de distribuição de gás já é praticada pela CEG Rio em Nova Friburgo e pela Gás
Natural SPS em Itapetiniga.

Figura 7. Esquema extraído do site da CTG de cadeia de abastecimento de estações de Gás Natural
Comprimido.
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Figura 8. Estação de Descompressão CEG Rio – Fonte: Site Neogas

Figura 9. Estação de Descompressão CEG Rio – Fonte: Site Neogas
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Risco Operacional
Em relação à segurança, os módulos são resistentes a impactos, pois foram projetados para resistir a impactos causados por má operação, além de apresentarem um sistema anti-explosivo contra
fogo e explosão e um sistema de fixação vinculante dos módulos à carroceria do caminhão transportador, que garante que estejam completamente firmes na carroceria durante o transporte. A logística do transporte é previamente avaliada e as carretas são monitoradas da Estação de Compressão.
Quanto à operação de descarregamento, este ocorrerá em área classificada e com acesso restrito.
Destaca-se que a responsabilidade de abastecimento e transporte do gás comprimido é da empresa contratada, e a COMGAS fara a gestão da segurança, assim como já faz com suas contratadas,
devem sempre seguir os padrões, normas e procedimentos da COMGAS.
A planta de descompressão será instalada pela empresa contratada pela COMGÁS. A mesma
empresa que instalou, será responsável pelo transporte e abastecimento dos tanques de GNC nas
plantas de descompressão. Estas empresas já atuam no mercado e são autorizadas pela ANP e ANTT.

No Anexo I, segue o layout de implantação do GNC e o fluxograma da Estação de Descompressão.

Implantação e Operação
A área de implantação da Estação de Descompressão trata-se de uma área industrial, gramada, com
vegetação arbustiva, dentro da propriedade da Cervejaria Baden Baden em layout a definir, não havendo a necessidade de supressão de vegetação nativa. Abaixo segue a imagem aérea e fotos do
terreno supracitado para implantação da E.D.
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Foto 1

Propriedade Cervejaria
Baden Baden

Foto 2

Figura 10. Foto aérea do terreno de implantação da Estação de descompressão de propriedade da Cervejaria
Baden Baden

Para implantação da Estação de Descompressão – E.D será necessário realizar a limpeza da
área e posteriormente a terraplenagem para construção de alvenaria (muro corta-fogo) e colocação
de cimento na área que ficará o descompressor e as carretas, conforme pode ser visto no exemplo
da
Figura .
Destaca-se que a COMGÁS será responsável pela obra civil necessária para a implantação da
Estação de Descompressão, mas que os equipamentos (descompressor, aquecedor, etc.) serão de
responsabilidade da empresa que será contratada, pois é ela quem detém as devidas autorizações
para operação, transporte e abastecimento do gás natural comprimido.
De qualquer forma, a COMGÁS prevê cláusulas contratuais com as contratadas onde é exigido
que todas as normas e procedimentos sejam seguidos, assim como o atendimento das exigências das
Licenças Ambientais.
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Vista da Foto 1 como alternativa para implantação da E.D.

Vista da Foto 2 como alternativa para implantação da E.D.
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Caminhamento do gasoduto

SDGN Estruturante GNC Campos do Jordão
Características
Estação de Descompressão
Polietileno (PE)
Ø = 250mm
4 bar

Caminhamento
A Estação de Descompressão será implantada em um terreno1 em área industrial
a ser adquirido pela COMGAS, próxima a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro – SP
123.
A partir da Estação de Descompressão, a rede de 250mm seguirá pela Rodovia
Floriano Rodrigues Pinheiro em direção a Av. Dr. Januário Miraglia, Av. Emilio
Ribas e Rua Djalma Forgaz em sentido a Av. Engenheiro Diogo José de Carvalho até
a Av. Dr. Emilio Lang.
Na bifurcação com a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a rede segue pela Av.
Capitão Tashabura Yamagushi.
Ainda na bifurcação com a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a rede seguirá
pela Av. Matheus da Costa Pinto até a cervejaria Baden Baden e seguirá no sentido
oposto na Av. Frei Orestes Girardi até a altura da Rua 5.
No descritivo a seguir, a rede de 125mm deriva de determinados trechos da rede
de 250mm:
Na altura da Rua Monsenhor José Vita a rede deriva da rede de 250mm e segue
em paralelo pela Av. Frei Oreste Girardi, bifurca um trecho para a Rua Felicio
Raimundo até a Araucaria Industria Comércio Alimentos e dá segmento a outro
trecho ainda na. Av. Frei Oreste Girardi até a Indústria Cacau Show.

Polietileno (PE)
Ø = 125mm
4bar

Na derivação com a rede de 250mm na Av. Emílio Ribas, sentido Rua Camilo de
Morais, a rede bifurca para a Av. José de Oliveira Damas e segue no sentido
oposto da mesma avenida até a Av. Emilio Lang onde interliga com a rede de
250mm.
Na derivação com a rede de 250mm na Av. Dr Januário Miraglia, a rede segue pela
Rua Eng. Arnaldo Brandão, Rua Dr. José Cássio Macedo Soares até a Rua Vladimir
Guimarães em continuidade com a Rua André Kotchetkof, Rua General Cerqueira
finalizando na Av.Sen. Roberto Simonsen. No sentido contrário pela Rua André
Kotchetkof, a rede segue por esta via em continuidade com a Rua Dep. Pedro
Vicente até o cruzamento com a Av. Macedo Soares.
Na derivação com a rede de 250mm na Av. Emilio Ribas, a rede segue sentido a
Av. Macedo Soares até a Indústria Chocolates Toco e dá segmento na Rua Djalma
Forgaz, bifurca para a Rua Dr. Raul Mesquita e R Eduardo Levi em direção à Rua
Domingos Jaguaribe e Rua Marconde Machado. No cruzamento da Rua Domingos
Jaguaribe com a Rua Caxia D’Água, a rede segue até a Rua Dr. Plinio Barbosa Lima.

Polietileno (PE)
Ø 63mm
4bar

A partir da derivação com a rede de 250mm e 125mm, a rede de 63mm segue
pelas vias públicas do município.
Extensão total: 26,5 km
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Observação: Terreno¹: A COMGAS está negociando um terreno de propriedade da Cervejaria
Baden Baden, conforme levantamento realizado pela empresa ITAZI Engenharia (Anexo II). A
área de implantação para instalação da E.D será de aproximadamente 25m x 30m onde ocorrerá o descarregamento do gás GNC que chegará em caminhões. Esta operação de transporte e
descarregamento será executada por uma empresa contratada pela COMGAS, que se responsabilizará pela gestão desta operação, de forma a garantir que a empresa opere segundo os
critérios de segurança da COMGAS.
Em virtude da negociação não estar finalizada, informaremos por ocasião da LI o documento
que comprove a aquisição do terreno.
Conforme informado na justificativa do empreendimento, cabe ressaltar que os projetos
estruturantes são elaborados prevendo a máxima expansão, porém na fase inicial de
implantação o abastecimento será realizado apenas às indústrias (maiores consumidores) e
posteriormente conforme adesão, serão abastecidos os consumidores residenciais.
Observação: Anexar carta do IBGE escala 1:50.000 com a localização do empreendimento. Quando o
traçado se situar em município abrangido por área de Proteção aos Mananciais (Leis estaduais 898/75 e
1.172/76), a localização deverá ser feita em carta do Sistema Cartográfico Metropolitano – escala 1:
10.000 – EMPLASA.
Apresentar planta do traçado em escala igual ou maior que 1:10.000 e sua descrição.
Segue no Anexo III a carta do IBGE e no Anexo IV o mapeamento do traçado. O arquivo kmz será
entregue na gravação em CD.

4.

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA

Localização
Rural ( )

Urbana ( X )

Canteiro de obras
Será previsto alugar um local já com uma infra-estrutura (luz, água, esgoto, telefonia) será utilizado
para estocagem do material (tubos de PE) e escritório da obra. Já a manutenção dos equipamentos
será realizada em oficinas e locais apropriados, quando necessárias.
Os resíduos gerados serão separados pela coleta seletiva e destinados adequadamente, conforme
diretriz do Programa de Gestão Ambiental de Obras – Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e
Efluentes (Anexo V).
Nº de Operários
O número de operários será definido após a contratação da empreiteira.
Área de empréstimo / bota-fora
Como a obra será executada pelo método do furo direcional, o solo escavado será reaproveitado no
reaterro da vala, não está previsto a utilização de áreas de empréstimo ou bota-fora. Caso seja
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necessário será utilizado bota-fora legalizado.
Método Construtivo
Para esta obra será utilizado prioritariamente o método não destrutivo, uma vez que o traçado
percorre vias pavimentadas, com exceção dos casos onde não seja possível tecnicamente. A abertura
de vala, conforme segue norma interna COMGAS NT 20 - Abertura e Escoramento de Valas e a
profundidade mínima de cobertura a partir da geratriz superior é de 1,0m.
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.

Figura 11: Exemplo de máquina de furo direcional

Figura 12: Exemplo da sinalização da obra
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Figura 13: Exemplo da sinalização da obra

Figura 14: Exemplo de vala para obra do furo

Com esta técnica, também é possível que as travessias de corpos d’água sejam feitas por baixo do rio,
para que não haja intervenção e impacto ao curso d’água, assim como, não haja intervenção nas áreas
de preservação ambiental – APP, pois os furos podem ser programados fora da área de preservação.
O método destrutivo (valas) apenas é adotado em locais onde o furo direcional é tecnicamente
inviável.
Abaixo, seguem ilustrações (Figura 15 e 16) que exemplificam a implantação da rede de distribuição
pelo método não destrutivo (MND):
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Figura 15. Esquema ilustrativo da travessia de corpo d’água pelo método não destrutivo.

APP

APP

APP

Figura 16. Esquema ilustrativo da travessia de corpo d’água pelo método não destrutivo.

As valas projetadas, para a implantação do método destrutivo e não destrutivo, 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.
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
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o material escavado, e recomposta logo em seguida ao assentamento da tubulação. Este procedimento reduz o 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”. Do momento da abertura da vala até sua recomposição final, o solo é acondicionado temporariamente em BAGs plásticas (Figura 17).

Figura 17. Exemplo da utilização de BAGs para acondicionamento do solo.

Topografia e marcações
O estudo da topografia é realizado previamente ao projeto executivo.
Acessos
O projeto será implantado ao longo dos leitos carroçáveis de vias públicas pavimentadas já existentes
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Desfile de dutos
Os tubos de polietileno nos diâmetros até 180mm vem em bobina, conforme Figura 18 e com isso não
se realiza o desfile de tubo e não ocupa espaço da via.

Figura 18: Detalhe do tubo de polietileno em bobina

Já os tubos de 250mm estes são em barras de 12 metros e haverá o desfile de tubos, para
posteriormente, os tubos serem puxados pela máquina de furo.
Observações: As diretrizes que serão seguidas no canteiro de obras/área de apoio estão descritas e
relacionadas no Programa de Gestão Ambiental de Obras – Subprograma de Gerenciamento de
Resíduos e Efluentes. Assim como o treinamento ambiental dos trabalhadores está descrito no
Subprograma de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores – Anexo V.

5.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

Uso e Ocupação do Solo
Campos do Jordão é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo, faz parte da
recém-criada Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sub-região 2 de Taubaté.
A cidade fica à altitude de 1.628 metros, sendo, portanto, o mais alto município brasileiro, considerando a altitude da sede. Sua população estimada, em 2004, era de 47.903 habitantes. Dista 173 km da
cidade de São Paulo, 350 km do Rio de Janeiro e 500 km de Belo Horizonte. Sua principal via de acesso
Projeto SDGN Estruturante de Campos do Jordão

19

é a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Está localizado no maciço da Serra da Mantiqueira, uma das
mais elevadas cadeias de montanhas do Brasil e possui uma área de 289,5 km².
O clima de Campos do Jordão é classificado como oceânico ou temperado marítimo (do tipo Cfb/Cwb
na classificação climática de Köppen-Geiger), com verões amenos e temperaturas médias inferiores a
22 ºC, mesmo no mês mais quente, e superiores a 10 ºC em pelo menos quatro meses do ano Campos
do Jordão é um dos quinze municípios paulistas considerados estâncias climáticas pelo estado, por
cumprirem os pré-requisitos definidos por lei estadual. Tal nomeação garante a esses municípios uma
verba maior por parte do Estado para a promoção do turismo regional. Campos do Jordão é chamada
de "Suíça Brasileira", como estratégia de marketing, pela sua arquitetura tardia baseada em construções europeias e pelo seu clima mais frio que a média brasileira. No contexto histórico do município, a
partir do final do século XIX, a região adquiriu a fama de ser um local indicado para o tratamento de
doenças do pulmão, devido a seu excelente clima. Nas décadas de 1920 e 1930, começaram a ser
construídos os primeiros sanatórios, dedicados ao tratamento de doenças pulmonares. Em 1934, Campos do Jordão separou-se de São Bento do Sapucaí para constituir município autônomo. A partir da
década de 1950, o avanço da medicina fez com que a tuberculose deixasse de ser uma doença tão perigosa. Com isso, a cidade passou a desenvolver o turismo.

Figura 19. Vista da ocupação pelo turismo em Campos Jordão. Fonte: Mundi/Panoramio

De acordo com a Lei nº 3.049 de 02/05/2007, que dispõe sobre o Zoneamento do Uso e Ocupação do
Solo no município de Campos do Jordão, o empreendimento em questão se inicia em uma zona de uso
predominantemente de comércio atacadista e indústrias leves para implantação da E.D, segue pelas
vias públicas municipais, onde se caracteriza pela predominância de zonas de uso comercial e
residencial com serviços de alta e média densidade.
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Figura 20. Imagem plotada do gasoduto sobre o zoneamento do munícipio de Campos Jordão.
Fonte: PM de Campos do Jordão

Geologia e Pedologia
A região de Campos do Jordão esta situada na parte Nordeste do Estado de São Paulo e é composta
por rochas do pré-cambriano. No que se refere à geologia, de acordo com DAEE/UNESP (1982),
predominam na UGRHI-1 rochas metamórficas do Complexo Pinhal (representado por migmatitos de
injeção, subordinadamente anatexitos e granitoides diversos, migmatitos oftalmiticos, embrechitos
facoidais e migmatitos policíclicos de estruturas diversas, localmente com termos granulíticos); do
Complexo Silvianópolis (gnaisses embrechíticos, com núcleos de granulitos e anatexitos não
diferenciados contendo ocorrências restritas do Grupo Amparo, granulitos diversos e migmatitos de
anatexia, rochas metadioríticas e metabasíticas) e do Complexo Embu (predominando migmatitos
heterogêneos, essencialmente estromatíticos, com paleossoma xistoso, gnáissico ou anfibolítico,
migmatitos homogêneos variados predominando os de natureza homofânica, oftalmítica e facoidal).
Geomorfologicamente, de acordo com Ross e Moroz (1997), a UGRHI-1 situa-se majoritariamente no
Planalto e Serra da Mantiqueira (Cinturão Orogênico do Atlântico), onde predominam formas de
relevo denudacionais cujo modelado constitui-se basicamente em escarpas e morros altos com topos
aguçados e topos convexos.
Pedologicamente, segundo Oliveira et al. (1999), as associações pedológicas que predominam na
UGRHI-1 são classificadas como Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos A moderado e proeminente
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+ Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos A moderado, ambos com textura média/argilosa e argilosa
em fase não rochosa e rochosa de relevo montanhoso e forte ondulado; Latossolos VermelhoAmarelos Distróficos A moderado e proeminente de textura argilosa relevo forte ondulado. Ocorrem
também Cambissolos Háplicos Distróficos A proeminente e moderado + Cambissolos Húmicos
Distróficos ambos de textura média e argilosa em relevo forte ondulado e montanhoso e Cambissolos
Húmicos + Cambissolos Háplicos A proeminente e moderado, ambos Distróficos de textura argilosa e
média em relevo montanhoso e escarpado.
Abaixo segue um mapa geológico do Estado de São Paulo, que contempla o Vale do Paraiba e o perfil
do Estado.

Figura 21. Mapa Geológico do Estado de São Paulo – Fonte: CPRM – Serviços Geológico do Brasil

Figura 22. Secção Geológica Esquemática do Estado de São Paulo
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Conforme apresentado no anexo do Relatório Técnico de Cadastramento de pontos de erosão e
inundação do Estado de São Paulo, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, o anexo
intitulado de Dossiê das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
apresenta um mapeamento de susceptibilidade à erosão da UGRHI – 1 Mantiqueira, onde está inserido
o empreendimento em questão.

Figura 23. Mapa de Erosão da UGRHI-1 e UGRHI-2 (IPT/DAEE, 1997). Em destaque, área de
localização do empreendimento.

Conforme pode ser analisado na figura, a área em destaque demonstra que a região apresenta
alta susceptibilidade à erosão. Devido a isso a Comgás priorizará o Método Não Destrutivo por
meio do furo direcional em vias públicas pavimentadas de forma a minimizar o impacto causado
pela movimentação de solo e escavação de valas.
Cobertura vegetal
Campos do Jordão está inserida na UGRH 1 – Mantiqueira, seus principais afluentes são os Rio SapucaíMirim e Sapucaí-Guaçu, e o Rio Capivari que nasce no bairro Vila Albertina e atravessa grande parte da
área urbana. No que diz respeito ao uso e ocupação do solo, predominam nesta Unidade Hidrográfica
as áreas de mata e as de campo antrópico/pastagem, que juntas recobrem mais de 90% do seu território. Destaca-se a presença de importantes remanescentes da Mata Atlântica, que integram a Reserva
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da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, que tem com uma das suas funções a conservação da biodiversidade e dos
demais atributos naturais da Mata Atlântica, incluindo a paisagem e os recursos hídricos.
A paisagem desta região é coberta pela vegetação de transição entre a Mata Atlântica e a Mata de
Araucárias. A primeira se apresenta em estágios sucessionais, de capoeiras a remanescentes de porte
arbóreo denso; na segunda, por sua vez, a vegetação está associada à altitude e apresenta exemplares
de pinheiro-do-paraná, pinheiro-bravo e campos de altitude.
Segundo o Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, a vegetação do município de Campos do Jordão se distribui basicamente em vegetação de mata, vegetação capoeira e reflorestamento, conforme Anexo VI. De modo geral, a vegetação se apresenta modificada pela influência
do homem. Conforme AZEVEDO (1965) e HUECK (1972), a vegetação original do município de Campos
do Jordão era constituída principalmente por Florestas de Araucária e Campos de Altitude. Ao longo do
processo de ocupação do seu território, foram introduzidas diversas espécies exóticas, com destaque
para as pináceas.
Do ponto de vista paisagístico, sobressaem as presenças das massas vegetais da floresta de Araucaria Podocarpus, dentre as formações naturais e de extensos reflorestamentos com coníferas, dentre as
antropogênicas. Considerando as influências modificadoras, destacam-se a exploração madeireira com
corte seletivo (que vem diminuindo ao longo do tempo), a introdução do pastoreio extensivo, o manejo dos campos pelo fogo e o impacto do processo desordenado de urbanização (Plano de Manejo
PECJ).
Cabe ressaltar que para este projeto não está prevista a supressão de vegetação, visto que o traçado
do gasoduto será implantado em via pavimentada.
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Figura 24. Sobreposição de algumas unidades de Conservação em Campos do Jordão.
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Este projeto encontra-se totalmente inserido na APA de Campos do Jordão. Além desta APA, as
unidades de conservação encontradas próximas a área de estudo foram a APA Federal da Serra da
Mantiqueira (distante aproximadamente 1,2 km); Parque Estadual dos Mananciais de Campos do
Jordão (distante aproximadamente 2,8 km); APA Estadual de Sapucaí Mirim (distante
aproximadamente 4,4 km), Monumento Natural da Pedra do Baú (distante aproximadamente 4,8 km)
e Parque Estadual de Campos do Jordão (distante aproximadamente 5,3 km) conforme ilustrado na
Figura 25:

Figura 25. Localização das áreas protegidas próximas a área de estudo: APA de Campos do Jordão (1), APA da
Serra da Mantiqueira (2); Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão (3); APA Sapucaí Mirim (4),
Monumento Natural da Pedra do Baú (5) e Parque Estadual de Campos do Jordão (6).

De acordo com o site da Fundação Florestal / Instituto Florestal, os Planos de Manejo do PE de Campos
do Jordão e do PE dos Mananciais de Campos do Jordão, estão em elaboração, não tendo definido
dessa forma os limites da zona de amortecimento.
Ressalta-se que não será necessário nenhum tipo de intervenção na vegetação do local, ou seja, não
será necessária o bosqueamento e nem a remoção da vegetação para esta obra, visto que a implantação do gasoduto será na via pavimentada.
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6.
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E
COMPENSATÓRIAS
PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO
Impacto gerado
Considerando que será utilizado o método não destrutível, analisando as características construtivas
do tamanho da vala que serão abertas quando necessário, a área estar inserida em área urbana já
alterada além das medidas mitigadoras previstas, o impacto gerado pode ser considerado de
pequeno porte.
Medidas Mitigadoras
Durante a implantação da obra, será seguido às diretrizes descritas no Subprograma de Erosão e
Assoreamento, apresentado no Anexo V, para mitigar os possíveis impactos em relação à 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 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
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APP (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 V estão apresentados maiores detalhamentos das diretrizes.

Figura 26. Medidas para Preservar a
Drenagem Natural do Terreno

Figura 27. Medidas para Preservar a
Drenagem Natural do Terreno

INCÔMODOS A POPULAÇÃO e POLUIÇÃO DOS CANTEIROS
Impacto gerado
O período de execução de obras pode acarretar pequenos incômodos à população vizinha aos locais
de instalação do sistema de distribuição de gás natural:
- Geração de poeira e material particulado, oriundos da movimentação de massas de solo, durante a
abertura de valas e poços de furação;
- Geração de ruídos durante a operação do maquinário necessário;
- Bloqueio total ou parcial das vias durante as atividades de abertura de vala e assentamento da

Projeto SDGN Estruturante de Campos do Jordão

28

tubulação;
- Aumento no trânsito local, por conta da movimentação de maquinário, equipamentos, operários e
veículos da frota operacional;
- Geração local de resíduos.
No local da obra se for necessário a instalação de banheiros químicos, seus efluentes e os resíduos
como copos plásticos e papel que serão acondicionados e devidamente destinados. No canteiro que
será alugado já com infra-estrutura está prevista a estocagem do material, e a manutenção dos
equipamentos será realizado em oficinas e locais apropriados.
Os resíduos gerados serão separados pela coleta seletiva e destinados adequadamente.
Ruídos

A Estação de Descompressão opera similar ao uma Estação de Redução de Pressão existente ao longo
da rede de distribuição e sua característica não prevê emissão de ruídos que possam vir a causar
incomodo a população.
Medidas mitigadoras
 Como a implantação do gasoduto será feita na via existente, o impacto já é minimizado por
não haver interferências em propriedades de terceiros e minimizar os impactos de
relocação/desapropriação;
 As vias que eventualmente forem afetadas durante as obras serão recuperadas e devolvidas
nas mesmas ou em melhores condições;
 Colocação e manutenção da sinalização nos trechos afetados até a conclusão das obras;
 Programação de execução de obras em dias de menor fluxo de trânsito, em consonância com
o gerente da via de trânsito em questão;
 Utilização de canteiros com infra-estruturas existentes (água, esgoto, luz, telefonia, etc);
 Promover a reciclagem e a reutilização dos resíduos passíveis de tal destinação;
 Como medida de redução de ruídos, principalmente à noite, utilização de equipamento de
corte asfáltico, evitando o rompedor pneumático;
 Efetuar a regulagem dos motores dos veículos e equipamentos evitando assim os ruídos.
 Como medida para conter a poeira, será previsto a umidificação das vias em terra com
utilização de caminhão pipa;
Além das medidas acima o procedimento de Gestão de Resíduos da COMGAS prevê:
I.

Coletar e acondicionar os resíduos gerados na frente de obras e canteiro de serviço, inclusive
o entulho resultante do rompimento do pavimento;
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II.

Providenciar a limpeza do terreno após a desativação do canteiro de obras. Os restos de material deverão ser dispostos adequadamente, conforme suas características;

III.

Orientar os trabalhadores para evitar que os mesmos joguem lixo na área de trabalho.

Com relação ao trânsito
 Serão intensificadas as sinalizações e as mesmas serão implantadas conforme as “Normas de
Sinalização e Execução de Obras em Vias Públicas”;
 A COMGÁS exigirá, no mínimo, Sinais de advertência, quanto à existência de obras; Sinais de
advertência relativos à natureza da situação/obra (estreitamento de pista, desvio, velocidade,
etc.); Cones e/ou balizadores e barreiras para canalizar o tráfego;
 As vias de acesso que eventualmente possam ser fechadas ao trânsito deverão ser protegidas
com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo durante a noite, ser
iluminadas. Deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados;
 Em casos de operações que necessite interdição parcial das vias ou realização de desvio de
trajetos, será solicitado o auxílio das autoridades locais responsáveis (COMPANHIA DE TRAFEGO e CONCESSIONÁRIA), uma vez que estes receberão os projetos e irão trabalhar em conjunto com a COMGÁS durante a implantação da rede.
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Além disso, a COMGÁS mantém canais de comunicação que permitem esclarecimentos da população
afetada. Eles incluem:
Ouvidoria da empresa: telefone/fax: 08000 16 16 67
E-mail: ouvidoria@comgas.com.br
Central de Relacionamento: COMGÁS 24 horas - 08000 110 197"
TRAVESSIAS DE CORPOS D’ÁGUA
Impacto gerado
As travessias são realizadas quando há a necessidade da tubulação de gás cruzar algum corpo d’água,
sendo que, em tais casos, é previsto a utilização do método não destrutivo (furo direcional). O
empreendimento será implantado na UGRHI 1 – Mantiqueira e as travessias de curso d’água serão
confirmadas na aprovação do projeto executivo para instalação do duto e devidamente cadastradas
junto ao DAEE.
Para este projeto está previsto 22 (vinte e dois) pontos de travessias de cursos d’água, conforme
tabela abaixo. Ressalta que tais travessias serão confirmadas após estudo topográfico.
Travessia
1
2
3
4
5
6

Recurso Hídrico

Localização

Afluente Rib.
Capivari
Afluente Rib.
Capivari
Afluente Rib.
Capivari
Ribeirão Capivari
Afl. do Córrego
da Serraria
Afluente Rib.
Capivari

Rod. Floriano Rodrigues
Pinheiro
Av. Capitão Tashaburu
Yamagushi
Rod. Floriano Rodrigues
Pinheiro
Av. Mateus da Costa Pinto

Projeto SDGN Estruturante de Campos do Jordão

Coordenadas UTM
(SIRGAS2000) 23 K
S (m)
E (m)
437.435

7.483.601

437.414

7.483.710

437.644

7.483.930

437.719

7.484.250

Av. Mateus da Costa Pinto

436.394

7.484.364

Av. Dr. Januário Miraglia

438.248

7.484.607

31

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Afluente Rib.
Capivari
Afluente Rib.
Capivari
Afluente Rib.
Capivari
Córrego
Umuarama
Córrego
Umuarama
Afluente Rib.
Capivari
Afluente Rib.
Capivari
Afluente Rib.
Capivari
Afluente Rib.
Capivari
Ribeirão Capivari
Rio Sapucaí
Guaçu
Rio Sapucaí
Guaçu
Ribeirão das
Perdizes
Ribeirão das
Perdizes
Ribeirão das
Perdizes
Ribeirão das
Perdizes

Av. Dr. Januário Miraglia

438.935

7.485.008

Av. Dr. Januário Miraglia

438.940

7.485.031

Av. Dr. Januário Miraglia

438.941

7.485.039

Av. Dr. Januário Miraglia

439.725

7.485.685

Av. Dr. Januário Miraglia

439.715

7.485.695

Av. Dr. Januário Miraglia

440.241

7.486.375

Av. Dr. Januário Miraglia

440.228

7.486.398

Av. Dr. Januário Miraglia

440.136

7.486.458

Alameda 19

440.741

7.486.941

Av. José de Oliveira Damas

441.487

7.487.552

Av. José de Oliveira Damas

441.849

7.487.742

Av. José de Oliveira Damas

441.964

7.487.726

Av. José Manoel Gonçalves

442.027

7.487.628

Av. José Manoel Gonçalves

441.815

7.487.332

Rua General Cerqueira

441.381

7.486.395

Av. Sen. Simonsen

441.438

7.486.024

Conforme Portaria 2850 de 20/12/2012, estão dispensadas da obtenção de Outorga de recursos hídricos, porém sujeitas a cadastramento no DAEE, as obras hidráulicas, do tipo travessias aéreas ou subterrâneas, em corpos de água, conforme descritos no Artigo 2º da referida portaria.
As travessias de corpo d’água e a rede hidrográfica próxima da área de implantação do gasoduto
foram identificadas conforme a articulação das Plantas Cartográfica IBGE – 1 : 15.000 (MI 2740-2Campos do Jordão e MI 2740-4-Tremembé).

Medidas mitigadoras
 Para as travessias previstas no projeto será utilizado preferencialmente o método não
destrutivo, sendo que os poços para furação (valas para implantação do furo direcional) serão
instalados fora da APP, evitando assim a interferência na dinâmica natural do corpo d’água.
 Serão obtidos os devidos cadastros de dispensa de outorgas para travessia junto ao DAEE;
 Será reaproveitado o máximo do material escavado, minimizando a disposição final;
 Remoção do material excedente nas frentes de obra no menor tempo possível;
 O reaterro da vala e o nivelamento das vias de acesso deverão recompor os contornos
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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;
 Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas.

Figura 28: Imagem ilustrativa do método de furo direcional com intervenção sob o curso d’agua e fora de APP.
(Fonte: http://www.northerndirectional.com/what.php)

Este método não requer intervenção direta nos cursos d’agua, conforme a figura acima. A broca
passa há aproximadamente 2,5m abaixo do curso d’agua e, dessa forma, não altera a quantidade e
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nem a qualidade do curso d’agua.

Figura 29: Imagem ilustrativa da execução do furo direcional.
(Fonte: http://www.floraboring.com/index.php/services/)

O mesmo ocorre com as áreas de APP, o método de furo direcional não interfere nestas áreas já que
o gasoduto passa sob esta área conforme a ilustração da figura acima. Para realização do furo
direcional é necessária a abertura de 2 valas chamadas de valas cachimbo de área aproximada de
2m² cada uma. Uma vala é necessária para a entrada da broca e outra para saída da broca e entrada
dos dutos de aço.
O projeto em questão será instalado nas vias públicas pavimentadas do município e, conforme Ofício
CETESB 060/2012/C (Anexo VII), a CETESB considera que as intervenções para implantação de gás
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natural, quando ocorrerem sobre vias já pavimentadas, não necessitam de autorização para sua
execução, ainda que a intervenção se localize em área enquadrada nas situações geográficas que
definem as APP’S, visto que a APP já está ocupada pela via pública, não sofrendo impacto desta
forma da implantação da tubulação.
INTERFERÊNCIAS COM INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
Impacto gerado
As interferências previstas para este projeto serão levantadas com a aprovação do projeto executivo
e serão solicitadas as devidas autorizações e anuências para as concessionárias envolvidas.
Para conhecimento, informamos que a mobilização da equipe, bem como a execução das obras só é
iniciada depois de emitida todas as devidas autorizações. Uma cópia de cada Autorização e/ou
Licença expedida 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.
Medidas mitigadoras:
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
e conforme orientação da concessionária responsável pela rodovia;



Somente dispor os tubos na via próximo da data de sua instalação e quando necessário;



Colocá-los em uma disposição que otimize o espaço utilizado da via;



Para as travessias das infra-estruturas será utilizado o furo direcional como medida de minimizar a interferência;



Obter as devidas autorizações junto às concessionárias envolvidas.

INSTITUIÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO
Impacto gerado:
Todo o traçado do gasoduto está projetado dentro do leito carroçável das vias públicas, portanto não
ocorrerá a instituição de faixa de servidão.
Medidas mitigadoras:
Não ocorrerão impactos decorrentes da instituição de faixa de servidão (pela inexistência de tal
faixa), e, portanto, não são necessárias atitudes para mitigação.
INTERFERÊNCIAS COM PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
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Impacto gerado
Durante a abertura das valas e revolvimento do solo haverá interferência com o subsolo. O risco que
o empreendimento poderá causar no que se refere ao patrimônio arqueológico local é a interferência
na matriz de sustentação de eventuais sítios arqueológicos, até o momento não identificados.
Para este projeto, 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, de acordo com o disposto na Portaria nº
230/2002 do IPHAN.
No Anexo VIII, segue o Projeto de Diagnóstico Interventivo e Monitoramento Arqueológico e o Protocolo no IPHAN elaborado pela Thera Arqueologia.
. Medidas mitigadoras
O impacto sobre o patrimônio arqueológico ainda não conhecido pode ser prevenido através de um
programa de prospecção arqueológica intensiva que serão executadas por ocasião da implantação do
empreendimento.
Observações: No Anexo V segue as diretrizes que serão seguidas por meio do Programa de Gestão
Ambiental de Obras e seus subprogramas contemplando os procedimentos de controle de erosão e
assoreamento; das travessias de curso d’água; da sinalização das obras; e das medidas para mitigação
dos incômodos à população.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
Operação das Redes de Distribuição
Toda rede de distribuição da COMGAS é georrefenciada e o Geogás Web é a ferramenta que auxilia
no monitoramento (conforme foto); a sala de controle é onde se monitora por telemetria os City Gates, ERPs e CRM de grande consumidores.
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Inspeção
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 normatizadas pela NT001 da COMGAS, dentre as
atividades previstas estão:
- Patrulhamento: consiste em percorrer a rede de gás (exceto ramais e instalações internas dos
clientes) com auxílio 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 auxílio de veículo automotor ou a
pé, conforme necessidade, dotado de equipamento de detecção da presença de gás por ionização de
chama, denominado FIU (Flaming Ionization Unit), ou equipamento 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 freqüência 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.
Roçagem e Poda
As atividades de roçada são executadas por empresa contratada e ocorrem a cada quatro meses no
período de chuva ou quando a equipe Comgás identificar necessário, durante as inspeções de rotina.
Manutenção (troca) de dutos
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, existe uma estratégia de manutenção preventiva que segue os
procedimentos da PG 92 – 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 ARSESP e das
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práticas existentes na COMGÁS.
Atendimento a Emergências
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 por
transeuntes, pelo telefone 08000-110-197 ou por equipes do Corpo de Bombeiros, também treinadas
para lidar com eventuais vazamentos de gases.
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 COMGAS, segundo documento MG 003 - PAE - Plano de Ação de
Emergência, a última revisão deste documento foi submetido à SMA/CETESB e aprovado conforme
Ofício nº 609/13/IE de 20.06.2013 e respectivo Parecer Técnico n° 73/13/IPRR.
Plano de Prevenção de Danos
O Plano de Prevenção de Danos tem como objetivo garantir a segurança das pessoas e reduzir o
numero de danos nas redes de distribuição de gás natural.
Principais Estratégias do Plano são:
•

Celebração de acordos de parceria com outras concessionárias

•

Mudanças de processos e procedimentos

•

Disponibilização de informações

•

Fornecimento de cadastro de redes

•

Acompanhamento de obras de terceiros

•

Disseminação da cultura do gás

•

Treinamentos

•

Campanhas de comunicação
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ANEXO I – Layout e Fluxograma GNC
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ANEXO II – Ficha Cadastral do terreno
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ANEXO III – Carta do IBGE
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ANEXO IV – Mapeamento do traçado
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ANEXO V – Programa de Gestão Ambiental de Obras
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ANEXO VI – Mapa IF_Município Campos do Jordão
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ANEXO VII – Ofício CETESB 060/2012/C
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ANEXO VIII – Projeto de Diagnóstico Interventivo /
Monitoramento Arqueológico e Protocolo no IPHAN
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ANEXO IX – Certidão CONAMA
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ANEXO X – ART
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