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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Este documento consiste do Relatório Ambiental para Solicitação de LI elaborado pela
MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda. para o Sistema de Distribuição de
Gás Natural Interligação Jacareí-Guararema, a ser implantado pela Companhia de Gás de São
Paulo - COMGAS, nos municípios de Jacareí e Guararema, na região do Vale do Paraíba - Estado
de São Paulo.
O Relatório apresenta o caminhamento da rede a ser implantada, as características das obras e
as Áreas de Preservação Permanente existentes ao longo do traçado do gasoduto.
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CAPÍTULO 1 - OBJETO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
DE INSTALAÇÃO - LI

1. OBJETO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI
É objeto de solicitação de LI o traçado do Sistema de Distribuição de Gás Natural Interligação
Jacareí-Guararema, constituído de 32,1 km de rede de distribuição, a ser implantada para
realizar a interligação entre os City Gates existentes em Guararema e São José dos Campos,
aumentando assim, a disponibilidade de gás para o SDGN Guararema-Caçapava. A nova rede
possibilitará a inclusão de novos clientes ao longo da rede existente, como é o caso da empresa
Cebrace, o abastecimento de empresas existentes ao longo da interligação a ser
implantada,
além do aumento de consumo daqueles que já fazem uso do gás natural. O SDGN GuararemaCaçapava foi licenciado pelo DAIA no âmbito do Processo nº 13.792/99.
A rede será implantada marginalmente ao sistema viário existente nos municípios de Jacareí e
Guararema, visando a minimizar desapropriações, criação de faixa de servidão e faixa de uso
exclusivo. O traçado, por razões técnicas, além da faixa de domínio das rodovias, abrange áreas
non ædificandi de pequenos trechos das rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Dom Pedro I.
O projeto prevê a implantação de tubulação em aço carbono com diâmetros de 10”, 8” e 6”
para operar com pressões de 500 psig, 250 psig e 100 psig. Serão implantadas três ERP
(Estação Redutora de Pressão) em pontos estratégicos do sistema, para redução da pressão.
Duas farão a redução de 500 para 100 psig e uma de 500 para 250 psig.
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DA REDE

2. CARACTERIZAÇÃO DA REDE
A rede que compreende a Interligação Jacareí-Guararema será implantada marginalmente ou
no leito das vias de circulação existentes nos municípios abrangidos pelo traçado. Essa
estratégia de utilização de vias públicas tem sido adotada pela COMGAS com o objetivo de
reduzir desapropriação, criação de faixas de servidão ou de uso exclusivo e a interferência com
vegetação arbórea, particularmente a vegetação nativa.
Mesmo adotando-se esta estratégia, o traçado do gasoduto adentrará, em alguns trechos, a
faixa non aedificandi das rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Dom Pedro I, no Município de
Jacareí. Contudo, salienta-se que, mesmo nos trechos onde o traçado do gasoduto afasta-se do
acostamento e adentra as faixas de domínio e non aedificandi das citadas rodovias, não está
prevista a supressão de vegetação arbórea.
A rede de gás natural do SDGN Interligação Jacareí-Guararema, a ser implantada pela
COMGAS, terá cerca de 32,1 km e três ERPs. Seu caminhamento pode ser visualizado nos
Desenhos 1.1. e 1.2 do Anexo 1. O Anexo 2.1 mostra fotos dos locais por onde passará a rede.
A interligação tem início na rede do SDGN Guararema-Caçapava, de 10” implantado na Rodovia
Euryale de Jesus Zerbini (SP-66), Município de Guararema, próximo ao trevo de acesso à
Rodovia Nicola Capucci, seguindo marginalmente ao acostamento desta última por cerca de
6.744 m até o cruzamento com a Rodovia Presidente Dutra (BR 116). Somente a porção inicial
do traçado, cerca de 1.000 m, está previsto no Município de Guararema. O restante será
implantado no Município de Jacareí.
No trecho descrito o traçado cruza alças de acesso à Rodovia Governador Carvalho Pinto por
meio de método não-destrutivo. Ainda neste trecho, há o cruzamento de uma Linha de Alta
Tensão e a Bifurcação 1, onde está prevista uma ERP enterrada, de onde sairá uma linha de
2.652 m, 6” e 100 psig, que seguirá ao longo de Estada Municipal, para atender as empresas
Prensil e Masterfoods. Esta rede fará travessias da Rodovia Nicola Capucci e da linha férrea
próxima à Masterfoods, por método não-destrutivo (Desenho 1.2 - Folhas 1/9, 2/9, e 3/9).
Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) o traçado segue marginalmente à pista sentido
Rio de Janeiro até a Bifurcação 2. Este trecho compreende 5.954 m de rede de 10” de diâmetro
e pressão de 500 psig e dar-se-á, predominantemente, dentro da faixa de domínio,
adentrando a faixa non aedificandi nas proximidades da bifurcação. Estão previstas aí a
implantação subterrânea da rede nas travessias das alças de acesso à Rodovia Dom Pedro I,
no trecho sob o viaduto da Dom Pedro, em um acesso à estrada vicinal e em pontos do traçado
onde o talude do corpo de aterro da estrada dificulta a escavação de vala (Desenho 1.2 Folhas 2/9, 4/9, e 5/9).
A Bifurcação 2 dar-se-á na Avenida Lucas Nogueira Garcez próximo ao trevo de ligação com as
rodovias Presidente Dutra (BR-116) e com a antiga Dom Pedro I. Aí será construída uma
ERP, enterrada, para reduzir a pressão das linhas laterais. Na ERP está prevista a saída de
duas linhas laterais de 6” e 100 psig. Uma delas seguirá pela Avenida Lucas Nogueira
Garcez, marginalmente ao seu acostamento e pela Avenida Santa Cruz dos Lázaros, por
cerca de 3.905 m até a empresa Adatex. Neste trecho o traçado cruza uma Linha de Alta
Tensão e faz uma travessia não-destrutiva no cruzamento com uma avenida (Desenho 1.2 Folhas 5/9 e 8/9).
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A outra linha lateral da Bifurcação 2 cruza a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) por método
não-destrutivo e contorna a alça do trevo de acesso à antiga Rodovia Dom Pedro I, também
por método não-destrutivo. Após o contorno do trevo o projeto prevê a implantação da rede ao
longo da antiga Rodovia Dom Pedro I, pista sentido Campinas, dentro da faixa de domínio da
rodovia, ora por meio de abertura de vala, ora por método não-destrutivo, que será
empregado em acessos a estradas vicinais e onde os taludes e as condições geotécnicas da
estrada dificultarem a abertura de vala. Após o entroncamento dos trechos antigo e novo da
Rodovia Dom Pedro I, a rede cruza essa via por método não-destrutivo, passando a
acompanhar a pista sentido Dutra, em direção à empresa RA Participações, onde a rede será
assentada próxima ao limite da faixa de domínio da via, dentro da faixa non aedificandi.
O traçado descrito tem cerca de 5.600 m e cruza uma Linha de Alta Tensão (Desenho 1.2 Folhas 5/9 e 7/9).
Voltando ainda na Bifurcação 2, tem-se a linha tronco de 10” que não passou pela ERP e que
segue seu traçado ao longo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), pista sentido Rio de Janeiro
até a margem direita do Rio Paraíba do Sul, que será transposto por método não-destrutivo,
descrito no item 3.3 adiante. Neste trecho a rede interliga-se à rede existente do SDGN
Guararema-Caçapava, na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. Nas imediações desta
avenida está prevista, também a construção, em área particular, de uma ERP aérea que
reduzirá a pressão de 500 para 250 psig, do trecho da rede que fará a travessia sob o Rio
Paraíba do Sul. O trecho descrito tem cerca de 5.604 m e será implantado ora em vala, ora por
método destrutivo, pelo mesmo motivo apontado anteriormente. Entre os km 166 e 167 a rede
contorna uma praça de pedágio com o traçado previsto na faixa non aedificandi, o que
acontecerá em outros pontos ao longo deste trecho do traçado.
Com a implantação da Interligação Jacareí-Guararema o SDGN Guararema-Caçapava contará
com uma oferta maior de gás natural, que permitirá fornecer o combustível para a empresa
Cebrace. Esta será alimentada por uma linha lateral do citado sistema existente na
Rodovia Geraldo Scavone, na altura do seu cruzamento com a Avenida do Cristal, seguindo por
esta e posteriormente pela Avenida José Ribeiro Moreira até a referida empresa. Esta lateral de
1.695 m, 8” e 250 psig, será implantada no Município de Jacareí, paralelamente à rede
existente (Desenho 1.2 - Folha 9/9).
O Quadro 2.1 a seguir sintetiza o caminhamento da rede anteriormente descrito e fotos do
Anexo 2.1, mostram locais de passagem da rede.
QUADRO 2.1 - Caminhamento do Gasoduto
Diâmetro, Pressão
e Extensão
∅ 10” e 500 psig
6.744 m
∅ 6” e 100 psig
2.652 m
∅ 10” e 500 psig
5.954

Caminhamento
A partir da Rodovia Euryale de Jesus Zerbini, seguindo pela Rodovia Nicola Capucci até o
cruzamento com a Rodovia Presidente Dutra, compreendendo a Bifurcação 1. Municípios de
Guararema e Jacareí. (Desenho 1.2 - Folhas 1/9 e 2/9).
A partir da Bifurcação 1, na Rodovia Nicola Capucci, seguindo por Estrada Municipal até a
Masterfoods. Município de Jacareí. (Desenho 1.2 - Folhas 2/9 e 3/9).
Rodovia Presidente Dutra, a partir de seu cruzamento com a Rodovia Nicolau Capucci, pista
sentido Rio de Janeiro, até a Bifurcação 2. Município de Jacareí. (Desenho 1.2 - Folhas 2/9,
4/9 e 5/9).
Continua
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QUADRO 2.1 - Caminhamento do Gasoduto (Continuação)
Diâmetro, Pressão
e Extensão
∅ 6” e 100 psig
3.905 m

Caminhamento
A Partir da Bifurcação 2, seguindo pela Avenida Lucas Nogueira Garcez, Avenida Santa Cruz
do Lázaros até a empresa Adatex. Município de Jacareí. (Desenho 1.2 - Folhas 5/9 e 8/9).

5.600 m

A partir da Bifurcação 2, passando sob a Rodovia Presidente Dutra e seguindo ao longo
do antigo traçado da Rodovia Dom Pedro I até o cruzamento com o traçado atual,
seguindo por esta via até a empresa RA Participações. Município de Jacareí. (Desenho 1.2 Folhas 5/9 e 7/9).

∅ 10”, 500 e 250
psig e 5.604 m

A partir da Bifurcação 2, seguindo ao longo da Rodovia Presidente Dutra até a margem
direita do Rio Paraíba do Sul, no Município de Jacareí (Desenho 1.2 - Folhas 5/9 e 6/9).

∅ 8” e 250 psig
1.695 m

A partir da Rodovia Geraldo Scavone, seguindo ao longo da Avenida do Cristal e
Avenida José Ribeiro Moreira até a empresa Cebrace. Município de Jacareí. (Desenho 1.2 Folha 9/9).

TOTAL

32.154,00 km

∅ 6” e 100 psig

Os consumidores a serem atendidos pela rede a ser implantada estão relacionados a seguir.
QUADRO 2.2 - Combustíveis Deslocados pelo Gás Natural e Volume Equivalente de
Gás a ser Fornecido
Consumidores do Sistema

Consumo Mensal
(m3)

Combustível Deslocado

Prensil

60.000

Óleo Combustível 1A

Masterfoods

30.000

Óleo Combustível 1A

Posto Frango Assado

150.000

-

Santa Helena Alimentos

5.000

GLP

Adatex

50.000

GLP

RA Participações

100.000

Óleo Combustível 1A

Cebrace Jacareí

7.650.000

Óleo Combustível 1A
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CAPÍTULO 3 - EXECUÇÃO DE OBRAS

3. EXECUÇÃO DE OBRAS
3.1. Gasoduto
As obras de implantação do gasoduto são executadas na seguinte seqüência:
−

Marcação, com apoio topográfico, do eixo do gasoduto para locação das valas.

−

Colocação da sinalização de identificação e isolamento da área, visando aumentar a
segurança de terceiros, dos operários e de equipamentos.

−

Escavação mecânica para abertura de valas ou poços de trabalho de travessias não
destrutivas, com separação entre material servível para fechamento, que ficará
armazenado ao longo da vala, e o inservível que será encaminhado de imediato para
disposição final em local licenciado.

−

Transporte e descarregamento dos tubos junto à vala.

−

Disposição ou desfile de tubos ao longo da vala.

−

Execução de soldas, com inspeção visual e ensaios não-destrutivos.

−

Lançamento da tubulação na vala.

−

Fechamento das valas.

−

Recomposição das condições de superfície.

−

Execução de testes pneumático e hidrostático.

−

Instalação da sinalização ao longo do gasoduto.

Os locais de empréstimo de solo para fechamento de valas, bem como aqueles para destinação
de solo excedente serão definidos apenas após a etapa de contratação de execução de obras,
uma vez que cabe à empreiteira contratada esta atividade. Ressalte-se que constam do
contrato, cláusulas condicionantes de execução dessas atividades de forma a não causar danos
ambientais.
As obras serão executadas em conformidade com a norma ANSI/ASME BS 31.8 “Gas
Transmission and Distribution Piping System”.
3.2. Estação Redutora de Pressão
Ao longo da rede que compõe a Interligação serão instaladas três Estações Redutora de
Pressão, sendo duas enterradas e uma aérea.
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As ERPS enterradas ocuparão área de cerca de 8 X 3 m e 1,5 m de profundidade e serão
implantadas, uma na Estrada Municipal de acesso à Masterfoods, na Bifurcação 1, e outra nas
proximidades da Avenida Lucas Nogueira Garcez, na bifurcação 2 de onde saem os ramais para
a Adatex e RA Participações. Ambas serão construídas em áreas públicas.
A ERP aérea será implantada próxima a Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo
Branco, em área particular. A sua instalação está prevista em uma área de 12 X 5 m, ou seja,
60 m2.
3.3. Obras de Travessia de Cursos d’Água e Respectivas APPs
As travessias de rios e córregos ao longo do caminhamento do gasoduto, quando possível,
serão do tipo subterrânea utilizando-se o método de furo direcional, não-destrutivo, aplicável
nas travessias dos corpos d’água com até 50 m de largura e Área de Preservação Permanente
de 50 m em cada margem. O emprego deste método evita ou reduz a intervenção nas APPs
pois prescinde da abertura de vala. Os poços de trabalho necessários à operação do
equipamento de perfuração (poço lançador e poço recebedor) são posicionados, sempre que
possível, fora da área de preservação, mantendo-se o terreno dentro da APP praticamente
inalterado.
A Figura 3.1 adiante, ilustra o conceito das travessias de drenagens sem intervenção em APP e
o Anexo 3 apresenta o Parecer Técnico/AT - CPRN que trata da dispensa de licenciamento, pelo
DEPRN, das travessias não-destrutivas, sem intervenção em APP, e de supressão de vegetação
em estágio pioneiro fora das APPs.
Ainda em relação ao método não-destrutivo, cabe informar que o mesmo é utilizado não só
para transposição de drenagens, como para transposição de interferências subterrâneas,
transposição de rodovias e ferrovias. O mesmo também é utilizado em qualquer local do
traçado onde a topografia e/ou a estabilidade do terreno dificultem a abertura de vala para
assentamento da rede. No caso do sistema em questão, o emprego do método não-destrutivo
ao longo de vários trechos do traçado acarretou a redução de interferência em APPs de cursos
d’água paralelos à rede.
Destaque-se que os cursos d’água e nascentes existentes ao longo do traçado foram
identificados em cartas do “Plano Cartográfico do Estado de São Paulo” (IGC, 1978). A largura
ou extensão dos mesmos foram tomadas a partir do Projeto Executivo - Desenhos COMGAS
TU-108.04.272 - Básico, Rev. 0, escala 1:500.
Seguindo o definido pelo Código Florestal considerou-se para nascentes uma APP de 50 m em
torno das mesmas. Para os cursos d’água com até 10 m de largura considerou-se APP de 30 m
de largura e para aqueles com largura entre 10 e 50 m considerou-se uma APP de 50 m.
À parte dos cursos d’água e respectivas APPs relacionados no Quadro 3.1 adiante, foram
observados no mapa IGC inúmeros cursos d’água que, atualmente, encontram-se canalizados
sob o sistema viário. São os aqui denominados “curso d’água canalizado”, enumerados e 1 a 21
e para os mesmos não se considerou a existência de APPs.
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Ao longo do traçado projetado para a Interligação Jacareí-Guararema foram identificadas vinte
e duas APPs, das quais quinze sofrerão intervenção das obras de implantação da rede, e sete
não.
As APPs que não sofrerão intervenção, APPs 9, 10, 13, 15, 16, 19 e 21, são aquelas associadas
a trechos da rede a serem implantados por método não-destrutivo, seja para travessia de
cursos d’água, ou não.
Contrariamente as demais APPs estarão sujeitas a intervenção devido a abertura de vala e ao
trânsito dos equipamentos dentro de uma faixa de 3 m de largura, denominada faixa de
trabalho, a ser demarcada ao longo de toda a rede.

FIGURA 3.1 - Esquema de Travessias por Método Não-Destrutivo
(Subterrânea)
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As intervenções nas APPs dar-se-ão nas situações de transposição de drenagens, implantação
de rede paralelamente a curso d’água ou no raio de proteção de nascente empregando-se o
método destrutivo, de abertura de vala.
O quadro a seguir apresenta as APPs identificadas ao longo do traçado projetado e descreve a
intervenção prevista. As mesmas podem ser visualizadas nos desenhos do Anexo 1.3 e nas
fotos do Anexo 2.2.
QUADRO 3.1 - Áreas de Preservação Permanente Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Nascente do afluente do
Córrego Fazenda do Dr.
Maneco ou Ribeirão Goiabal

50

(APP 1)

de domínio da Rodovia Nicola
Capucci
(pista
sentido
Rodovia Presidente Dutra).

(Anexo 1.1, Folha 1/3)
Afluente do Ribeirão Goiabal

Rodovia Nicola Capucci no Com intervenção em APP da
Município de Jacareí.
nascente devido à abertura de
O gasoduto seguirá na faixa vala.

30

(APP 2)
(Anexo 1.1, Folha 1/3)

Curso
d’água
atravessa
canalizado sob a Rodovia
Nicola Capucci e segue “a céu
aberto” paralelamente a esta,
no Município de Jacareí.

Com intervenção em APP do
trecho
do
curso
d’água
paralelo ao traçado, devido à
abertura de vala.

O gasoduto seguirá na faixa
de domínio da Rodovia Nicola
Capucci
(pista
sentido
Rodovia Presidente Dutra).
Afluente do Ribeirão Goiabal
(mesmo curso d’água da APP 2)

30

(APP 3)
(Anexo 1.1, Folha 1/3)

Afluente do Ribeirão Goiabal
(mesmo curso d’água da APP 2)

de domínio da Rodovia Nicola
Capucci
(pista
sentido
Rodovia Presidente Dutra).
30

(APP 4)
(Anexo 1.1, Folha 1/3)

Afluente do Ribeirão Goiabal
(mesmo curso d’água da APP 2)
(APP 5)
(Anexo 1.1, Folha 1/3)

Curso d’água segue paralelo à Com intervenção em APP do
do
curso
d’água
Rodovia Nicola Capucci, no trecho
Município de Jacareí.
paralelo ao traçado, devido à
O gasoduto seguirá na faixa abertura de vala.

Curso d’água segue “a céu Com intervenção em APP do
aberto”
paralelamente
a trecho
do
curso
d’água
Rodovia Nicola Capucci, no paralelo ao traçado, devido à
Município de Jacareí.
abertura de vala.
O gasoduto seguirá na faixa
de domínio da Rodovia Nicola
Capucci
(pista
sentido
Rodovia Presidente Dutra).

30

Curso d’água segue paralelo à Com intervenção em APP do
Rodovia Nicola Capucci, no trecho
do
curso
d’água
Município de Jacareí.
paralelo ao traçado, devido à
O gasoduto seguirá na faixa abertura de vala.
de domínio da Rodovia Nicola
Capucci
(pista
sentido
Rodovia Presidente Dutra).
Continua
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QUADRO 3.1 - Áreas de Preservação Permanente Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto (Continuação)

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Nascente* do afluente do Rio
Parateí

50

(APP 6)

O gasoduto seguirá na faixa
de domínio da Rodovia Nicola
Capucci
(pista
sentido
Rodovia Presidente Dutra).

(Anexo 1.1, Folha 1/3)

Afluente do Rio Parateí

Faixa de domínio da Rodovia Com intervenção em APP da
Nicola Capucci, no Município nascente devido à abertura de
de Jacareí.
vala.

30

(APP 7)
(Anexo 1.1, Folha 1/3)

Curso d’água segue paralelo
(ora “a céu aberto” ora
canalizado) à Rodovia Nicola
Capucci, no Município de
Jacareí.

Com intervenção em APP do
trecho
do
curso
d’água
paralelo ao traçado, devido à
abertura de vala.

Curso d’água atravessa “a céu
aberto” na faixa de domínio
da Rodovia Presidente Dutra
e
segue
nesta
faixa
paralelamente à rodovia, no
Município de Jacareí.

Com intervenção na APP de
ambas as margens do curso
d’água, devido à abertura de
vala
para
travessia
do
gasoduto.

Ressalta-se que se considerou
O
tramo
principal
do APP somente do trecho do
gasoduto seguirá na faixa de curso d’água “a céu aberto”.
domínio da Rodovia Nicola
Capucci
(pista
sentido
Rodovia Presidente Dutra) e
um ramal atravessará a
rodovia em direção à Estrada
Municipal.

Afluente do Rio Parateí

30

(APP 8)
(Anexo 1.1, Folhas 1/3 e 2/3)

O gasoduto seguirá na faixa
de domínio da Rodovia
Presidente
Dutra
(pista
sentido Rio de Janeiro)
cruzando o curso d’água e
seguindo paralelamente a ele.

No trecho do curso d’água
paralelo
ao
traçado
do
gasoduto haverá o emprego do
método destrutivo (abertura de
vala) e do não-destrutivo.
Haverá intervenção em APP,
nos trechos em que houver
abertura de vala e escavação
dos
poços
de
trabalho
necessários ao emprego do
método não-destrutivo.
Não haverá intervenção em
APP nos trechos de paralelismo
onde for empregado o método
não-destrutivo.

Afluente do Rio Parateí
(APP 9)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

30

Curso d’água atravessa “a céu
aberto” na faixa de domínio
da Rodovia Presidente Dutra,
no Município de Jacareí.

Sem intervenção em APP para
travessia do curso d’água
devido ao emprego do método
não-destrutivo.

O gasoduto seguirá na faixa
de domínio da Rodovia
Presidente
Dutra
(pista
sentido Rio de Janeiro).
Continua
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QUADRO 3.1 - Áreas de Preservação Permanente Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto (Continuação)

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Afluente do Rio Paraíba do Sul

30

(APP 10)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

Curso d’água segue paralelo à Sem intervenção em APP para
Rodovia Presidente Dutra, no travessia do curso d’água
Município de Jacareí.
devido ao emprego do método
O gasoduto seguirá na faixa não-destrutivo.

non aedificandi da Rodovia
Presidente
Dutra
(pista
sentido Rio de Janeiro).

Afluente do Rio Paraíba do Sul

Curso d’água atravessa “a céu
non
aberto”
na
faixa
aedificandi
da
Rodovia
Presidente Dutra e segue
paralelamente a esta rodovia,
no Município de Jacareí.

50 (nascente) e
30 (curso
d’água)

Nascente e curso d’água
paralelos
à
Rodovia
Presidente Dutra no Município
de Jacareí.

(APP 11)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

Nascente* e curso d’água do
afluente do Rio Paraíba do Sul
(APP 12)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

Rio Paraíba do Sul

Com intervenção em APP de
ambas as margens do curso
d’água para travessia do
gasoduto e em trecho do curso
d’água paralelo ao traçado,
devido à abertura de vala em
O gasoduto seguirá na faixa ambas as situações.
non aedificandi da Rodovia Ressalta-se que se considerou
Presidente
Dutra
(pista APP somente do trecho do
sentido Rio de Janeiro).
curso d’água “a céu aberto”.

30

O gasoduto seguirá na faixa
non aedificandi da Rodovia
Presidente
Dutra
(pista
sentido Rio de Janeiro).
50

(APP 13)
(Anexo 1.1, Folha 3/3)

Curso d’água cruza por baixo Sem intervenção em APP para
da Rodovia Presidente Dutra, travessia do curso d’água
no Município de Jacareí.
devido ao emprego do método
O gasoduto seguirá pelas vias não-destrutivo.
marginal
norte
e
(paralelas à rodovia).

Nascente* do afluente do Rio
Parateí

50

(APP 14)

(APP 15)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

50

sul

Estrada Municipal - Município Com intervenção em APP da
de Jacareí.
nascente paralela ao traçado
O gasoduto seguirá pela devido à abertura de vala.
Estrada Municipal,
empresa Prensil.

(Anexo 1.1, Folha 1/3)
Nascente* do afluente do Rio
Parateí

Com intervenção em APP da
nascente e do trecho do curso
d’água paralelo ao traçado,
devido à abertura de vala.

sentido

Antiga Rodovia Dom Pedro I - Sem intervenção em APP da
Município de Jacareí.
nascente paralela ao traçado
O gasoduto seguirá pelo devido ao emprego do método
acostamento
da
rodovia não-destrutivo.
(pista sentido Município de
Campinas).
Continua
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QUADRO 3.1 - Áreas de Preservação Permanente Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto (Continuação)

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Nascente do afluente do Rio
Parateí

50

(APP 16)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)
Nascente do afluente do Rio
Parateí

Município de Campinas).

50

(APP 17)

(APP 18)

(pista sentido São Paulo).

50 (nascente) e
30 (curso
d’água)

50

(APP 19)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

Afluente do Rio Paraíba do Sul
(APP 20)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

Curso d’água atravessa sob a Com intervenção em APP da
Rodovia Dom Pedro I, no nascente e do curso d’água
Município de Jacareí.
devido à abertura de vala.
O gasoduto seguirá pela faixa
non aedificandi da rodovia
(pista sentido São Paulo).

(Anexo 1.1, Folha 2/3)

Nascente* do Rio Paraíba do
Sul

Rodovia Dom Pedro I, no Com intervenção em APP da
Município de Jacareí.
nascente devido à abertura de
O gasoduto seguirá pela faixa vala.

non aedificandi da rodovia

(Anexo 1.1, Folha 2/3)
Nascente* e curso d’água do
afluente do Rio Parateí

Antiga Rodovia Dom Pedro I - Sem intervenção em APP da
Município de Jacareí.
nascente paralela ao traçado
O gasoduto seguirá pela devido ao emprego do método
rodovia
(pista
sentido não-destrutivo.

Acesso para a antiga Rodovia Sem intervenção em APP da
Dom Pedro I, no Município de nascente paralela ao traçado
Jacareí.
devido ao emprego do método
O gasoduto seguirá pela faixa não-destrutivo.
de domínio da rodovia (pista
sentido Campinas).

30

Curso d’água segue paralelo e
“a céu aberto” às vias:
Rodovia Presidente Dutra e
Avenida
Lucas
Nogueira
Garcez Município de
Jacareí.
O gasoduto seguirá pela faixa
non aedificandi da rodovia
(pista sentido Rio de Janeiro)
cruzando o curso d’água e
seguindo paralelamente a ele.

Sem intervenção na APP de
ambas as margens do curso
d’água, devido ao emprego do
método não-destrutivo para
travessia do gasoduto.
No trecho do curso d’água
paralelo
ao
traçado
do
gasoduto haverá o emprego do
método destrutivo (abertura de
vala) e do não-destrutivo.
Haverá intervenção em APP,
nos trechos em que houver
abertura de vala e escavação
dos
poços
de
trabalho
necessários ao emprego do
método não-destrutivo.
Não haverá intervenção em
APP nos trechos de paralelismo
onde for empregado o método
não-destrutivo.
Continua
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QUADRO 3.1 - Áreas de Preservação Permanente Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto (Continuação)
Largura da
APP

Corpo d’Água

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Afluente do Rio Paraíba do Sul

50

(APP 21)
(Anexo 1.1, Folha 2/3)

Curso d’água atravessa sob a Sem intervenção em APP para
Avenida
Lucas
Nogueira travessia do curso d’água
Garcez – Município de Jacareí. devido ao emprego do método
O gasoduto seguirá pela não-destrutivo.
Avenida
Lucas
Nogueira
Garcez (pista sentido empresa
Adatex).

Afluente do Rio Paraíba do Sul

30

(APP 22)
(Anexo 1.1, Folha 3/3)

Curso d’água segue paralelo à Com intervenção em APP do
Avenida
Lucas
Nogueira trecho
do
curso
d’água
Garcez - Município de Jacareí. paralelo ao traçado devido à
O gasoduto seguirá pela abertura de vala.
Avenida
Lucas
Nogueira Ressalta-se que se considerou
Garcez (pista sentido empresa APP somente do trecho do
Adatex).
curso d’água “a céu aberto”.

3.4. Interferência com Infra-Estrutura
A rede correspondente a Interligação Jacareí-Guararema cruza com os sistemas de infraestrutura relacionados no quadro a seguir e indicados nos desenhos do Anexo 1.2.
QUADRO 3.2 - Infra-Estruturas Secionadas pela Rede
Local
Rodovia Nicolau Capucci.

Interferência

(Desenho 1.2 - Folha 1)

Travessia subterrânea (MND) de alças de acesso da
Rodovia Governador Carvalho Pinto.

Rodovia Nicolau Capucci.

Cruzamento de linha da alta tensão.

(Desenho 1.2 - Folha 2)
Rodovia Nicolau Capucci.
(Desenho 1.2 - Folha 2)

Cruzamento da referida via por método não-destrutivo
pela rede que atenderá a empresa Masterfoods.

Rodovia Presidente Dutra.

Cruzamento de linha da alta tensão.

(Desenho 1.2 - Folha 2)
Rodovia Presidente Dutra.

Travessia subterrânea de acesso a estrada vicinal.

(Desenho 1.2 - Folha 2)
Estrada Municipal de acesso à Masterfoods.

Cruzamento subterrâneo (MND) de ferrovia.

(Desenho 1.2 - Folha 3)
Rodovia Presidente Dutra.
(Desenho 1.2 - Folha 4)

Cruzamento subterrâneo (MND) de alças de acesso à
Rodovia Dom Pedro I.
Continua
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QUADRO 3.2 - Infra-Estruturas Secionadas pela Rede (Continuação)
Local
Rodovia Presidente Dutra.

Interferência
Cruzamento subterrâneo (MND) de estrada vicinal.

(Desenho 1.2 - Folha 4)
Alça de acesso da Rodovia Presidente Dutra para a Cruzamento das alças de acesso por método nãoAvenida Lucas Nogueira Garcez.
destrutivo.
(Desenho 1.2 - Folha 5)
Rodovia Presidente Dutra.
(Desenho 1.2 - Folha 5)

Cruzamento subterrâneo do acesso ao posto Frango
Assado.

Rodovia Presidente Dutra e alça de acesso à antiga Cruzamento, por método não-destrutivo, da Rodovia
Rodovia Dom Pedro I.
Presidente Dutra e da alça de acesso à antiga Rodovia
Dom Pedro I.
(Desenho 1.2 - Folha 5)
Rodovia Dom Pedro I.

Travessias subterrâneas de acessos a estradas vicinais.

(Desenho 1.2 - Folha 5)
Rodovia Dom Pedro I.

Cruzamento de linha de alta tensão.

(Desenho 1.2 - Folha 7)
Rodovia Dom Pedro I.
(Desenho 1.2 - Folha 7)

Cruzamento, por método não-destrutivo, da referida
rodovia pela rede que atenderá a RA Participações.

Avenida Lucas Nogueira Garcez.

Cruzamento de linha de alta tensão.

(Desenho 1.2 - Folha 8)
Avenida José Ribeiro Moreira.

Cruzamento de linha de alta tensão.

(Desenho 1.2 - Folha 8).

Sempre que ocorrer interferência com faixa de outra concessionária a COMGAS abrirá processo
solicitando permissão de passagem.
Nos pontos de cruzamento com linhas de alta tensão a rede será revestida com sistema de
proteção catódica para evitar corrosão.
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CAPÍTULO 4 - OPERAÇÃO DO SISTEMA

4. OPERAÇÃO DO SISTEMA
A fase de operação caracteriza-se pelo transporte e distribuição do gás natural. Durante a
operação são necessárias ações de manutenção, tais como:
−

Controle da presença das placas de sinalização nos pontos de interesse ao longo do
gasoduto.

−

Controle da corrosão externa do tubo por leitura do sistema de proteção catódica.

−

Controle de eventuais vazamentos.

−

Controle de erosão dos terrenos atravessados pelos dutos, em se tratando de área não
impermeabilizada.

−

Manutenção preventiva dos equipamentos.

Estas ações são realizadas sistematicamente por técnicos especializados da companhia.
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CAPÍTULO 5 - EQUIPE TÉCNICA

5. EQUIPE TÉCNICA
Responsável Técnico
Luiz Alberto Maktas Meiches

Engenheiro Civil
Doutor em Saúde Pública
Especialista em Saúde Pública e Gerenciamento de Riscos

CREA 95.963

Coordenação Técnica
Lígia Aparecida Alberto de Mello

Ecóloga
Especialista em Direito Ambiental

Profissão não regulamentada

Equipe Técnica
Ida Maria Kukurin

Ecóloga
Especialista em Gestão Ambiental

Profissão não regulamentada

Glenda Cerrutti

Editoração Final
Thiago Augusto Bezerra da Silva

Estagiário
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ANEXOS

ANEXO 1 - DESENHOS

ANEXO 1.1 - LOCALIZAÇÃO DA REDE

ANEXO 1.2 - TRAÇADO DO GASODUTO

ANEXO 1.3 - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

ANEXO 2 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO 2.1 - LOCAIS POR ONDE PASSARÁ O
GASODUTO

COMGAS
Gasoduto existente

FOTO 1 - Rodovia Euryale de Jesus Zerbini (SP-66) - início do traçado do gasoduto na interligação
com o gasoduto existente do SDGN Guararema-Caçapava, no Município de Guararema.

FOTO 2 - Vista da Rodovia Nicola Capucci (SP-66/81) ao longo da qual passará o gasoduto projetado
no Município de Jacareí.

FOTO 3 - Outra vista da Rodovia Nicola Capucci (SP-66/81), sentido Rodovia Presidente Dutra,
Município de Jacareí.

FOTO 4 - Estrada Municipal ao longo da qual será assentada a tubulação que atenderá as empresas
Prensil e Masterfoods, Município de Jacareí.

Prensil

Estrada Municipal

FOTO 5 - Vista da empresa Prensil, Município de Jacareí.

FOTO 6 - Via onde será assentado o gasoduto para a empresa Masterfoods, Município de Jacareí.

FOTO 7 - Vista da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e sua faixa de domínio, Município de Jacareí.

Rodovia Dom Pedro I

FOTO 8 - Outra vista da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e sua faixa de domínio, Município de
Jacareí.

Santa Helena
Alimentos
Avenida Lucas
Nogueira Garcez

Futura ERP

FOTO 9 - Vista do local previsto para implantação de uma ERP subterrânea adjacente a Avenida Lucas
Nogueira Garcez, ao longo da qual será assentada a rede para a Adatex, Município de
Jacareí.

FOTO 10 - Vista da Avenida Lucas Nogueira Garcez, sentido empresa Adatex, no Município de Jacareí.

FOTO 11 - Avenida Santra Cruz dos Lázaros. À esquerda, empresa Adatex.

FOTO 12 - Vista da antiga Rodovia Dom Pedro I, onde será implantada a rede para a RA
Participações, no Município de Jacareí.

FOTO 13 - Vista da faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro - São Paulo.
Ao fundo, praça do pedágio.

Cebrace

FOTO 14 - Avenida José Ribeiro de Moreira, sentido Rodovia Geraldo Scavone (SP-66), onde será
implantada a rede para a empresa Cebrace, à esquerda da foto. Município de Jacareí.

ANEXO 2.2 - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

FOTO 1 - APP 1 - Vista da APP 1 associada à nascente do afluente do Córrego Fazenda do Maneco ou
Ribeirão Goiabal, na Rodovia Nicola Capucci (SP-66/81) - Município de Jacareí.

Curso d’água a
“céu aberto”

FOTO 2 - APP 2 - Vista do afluente do Ribeirão Goiabal, e sua respectiva APP, que atravessa
canalizado sob a Rodovia Nicola Capucci e segue paralelo à via - Município de Jacareí.

FOTO 3 - APP 4 - Vista da APP associada ao afluente do Ribeirão Goiabal, na Rodovia Nicola Capucci
(SP-66/81) - Município de Jacareí.

Afluente do
Ribeirão Goiabal

FOTO 4 - APP 5 - Afluente do Ribeirão Goiabal segue a “céu aberto” paralelamente à Rodovia Nicola
Capucci (SP-66/81) no Município de Jacareí. À esquerda, entrada para o restaurante
Alambique Pingolândia.

Nascente

Rodovia Nicola Capucci
(SP-66/81)

FOTO 5 - APP 6 - Área de nascente associada ao afluente do Rio Parateí - Município de Jacareí.

Curso d’água
canalizado

Curso d’água a
“céu aberto”

FOTO 6 - APP 7 - Afluente do Rio Parateí, que segue, ora canalizado ora a “céu aberto”, paralelo à
Rodovia Nicola Capucci (SP-66/81).

Afluente do
Rio Parateí

Afluente do
Rio Parateí

FOTO 7 - APP 8 - Vista do afluente do Rio Parateí na faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra
(BR-116), no Município de Jacareí.

Afluente do
Rio Parateí

FOTO 8 - APP 8 - Outra vista da APP do afluente do Rio Parateí, que corre a “céu aberto” paralelo à
Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Município de Jacareí.

Curso d’água a
“céu aberto”

FOTO 9 - APP 9 - Vista do afluente do Rio Parateí na faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra
(BR-116) - Município de Jacareí.

Curso d’água a
“céu aberto”

FOTO 10 - APP 10 - Afluente do Rio Paraíba do Sul paralelo à Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no
Município de Jacareí.

Curso d’água a
“céu aberto”

Curso d’água a
“céu aberto”

FOTO 11 - APP 11 - Vista do afluente do Rio Paraíba do Sul, que cruza a faixa de domínio da Rodovia
Presidente Dutra (BR-116), no Município de Jacareí.

Rio Paraíba do Sul

Rodovia Presidente
Dutra

Via Marginal Sul

FOTO 12 - APP 13 - Vista da APP do Rio Paraíba do Sul, na altura em que a Rodovia Presidente Dutra
(BR-116) atravessa sobre o rio, no Município de Jacareí.

Nascente

FOTO 13 - APP 14 - Vista da área de nascente do afluente do Rio Parateí, adjacente à Estrada
Municipal que dá acesso à empresa Prensil - Município de Jacareí.

Nascente

FOTO 14 - APP 15 - Vista da APP da área de nascente do afluente do Rio Parateí, paralela à antiga
Rodovia Dom Pedro I, no Município de Jacareí.

Nascente

FOTO 15 - APP 16 - Vista da APP da nascente do afluente do Rio Parateí, junto à antiga Rodovia Dom
Pedro I, no Município de Jacareí.

Área de nascente

FOTO 16 - APP 18 - Área de nascente do afluente do Rio Parateí junto à Rodovia Dom Pedro I
(SP-65), no Município de Jacareí.

FOTO 17 - APP 20 - Vista do afluente do Rio Paraíba do Sul paralelo à Rodovia Presidente Dutra
(BR-116), próximo à praça de pedágio no acesso para o centro de Jacareí.

Curso d’água a
“céu aberto”

FOTO 18 - APP 20 - Outra vista do afluente do Rio Paraíba do Sul e de sua respectiva APP, no trecho
em que este será transposto pelo gasoduto.

Curso d’água a
“céu aberto”

Avenida Lucas Nogueira Garcez

FOTO 19 - APP 21 - Vista da APP do afluente do Rio Paraíba do Sul ocupada pela Avenida Lucas
Nogueira Garcez - Município de Jacareí.

Avenida Lucas Nogueira Garcez

Curso d’água a
“céu aberto”

FOTO 20 - APP 22 - Afluente do Rio Paraíba do Sul, que cruza canalizado sob a Avenida Lucas
Nogueira Garcez e após o cruzamento corre a “céu aberto”.

ANEXO 3 - PARECER TÉCNICO DEPRN

ANEXO 4 - IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

ANEXO 4.1 - CONSULTORA

CONSULTORA

Nome:

MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda.

Endereço:

Alameda Franca, 267 - 2º andar - Conj. 22

CNPJ:

59.388.702/0001-37

Telefone:

(11) 3263-0244

Fax:

(11) 3283-4651

E-mail :

mkr@mkr.com.br

Contato:

Eng. Luiz Alberto Maktas Meiches

ANEXO 4.2 - EMPREENDEDOR

EMPREENDEDOR

Nome:

Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS

Endereço:

Rua Augusta, 1600 - 8º andar

Empreendimento:

SDGN Interligação Jacareí-Guararema

Razão Social:

Companhia de Gás de São Paulo

CNPJ.:

61.856.571/0001-17

Telefone:

(11) 3177-5345

Fax:

(11) 3177-5227

Contato:

Eng. Renata Lisboa da Cunha de Freitas

