ANEXO IV - FICHA DE INFORMAÇÃO - FERROVIA
1  Caracterização do Empreendimento
Razão Social:
Endereço:
Município:
Telefone:
Fax.:
Endereço Eletrônico:
Horário de Funcionamento:
Número de Funcionários:
Localização Geográfica:

Estado:

Latitude:

Bairro:

Longitude:

Atividade Principal:
Tráfego de composições de transporte de passageiros e de cargas em geral, inclusive de produtos químicos.
Pessoa para contato:
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
Endereço Eletrônico:
Função/Cargo:

Fax.:

Bairro:
Estado:

2  Descritivo do Empreendimento
 Características físicas, construtivas e operacionais das instalações:
A Ferrovia localiza-se na Região Sudeste do Estado de São Paulo, iniciou suas operações em 17/
06/1958 e permanece até o presente, apresentando excelente padrão de conservação.
Possui a extensão de 60 km em duas linhas e uma estação intermediária, e velocidade de projeto
de 60 km/h interligando vários municípios, alguns dos quais localizados na área da Serra do Mar.
A Ferrovia passou a ser administrada pela Concessionária a partir da zero hora do dia 1/10/
1996. Parte do seu trajeto acompanha o traçado da Rodovia das Montanhas e cruza uma rodovia
vicinal.
 Principais produtos químicos e matérias primas:
- Álcool;
- Gasolina;
- Óleo Diesel;
- Produtos químicos diversos.
 Produtos fabricados:
Não pertinente.
 Croqui do empreendimento na região:
 Croqui do empreendimento, na área:
 Croqui do empreendimento no interior do terreno (layout):
 Características da área circunvizinha ao empreendimento:
Áreas pouco povoadas com alguns conjuntos residenciais, áreas de mata natural, áreas de serra
e corpos dágua, sendo um de captação pública, próximo ao empreendimento.
A seguir, encontram-se listados alguns dos principais pontos vulneráveis, identificados ao
longo do traçado da ferrovia:
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3  Informações Emergenciais
 Principais áreas e atividades de risco do empreendimento:
Transporte de produtos químicos.
 Perigos relacionados à atividade:
- Descarrilamento;
- Incêndios;
- Explosões;
- Vazamento de produtos químicos podendo contaminar o solo e corpos dágua.
 Infra-estrutura de atendimento às emergências:
A operação da Ferrovia é efetuada através de um Centro de Controle de Operações - CCO, localizado no km 40, o qual possui infra-estrutura para o atendimento aos acidentes envolvendo
produtos químicos, tais como:
- Módulos de rádio;
- Ramais telefônicos;
- Fax;
- Sistema de gravação de voz;
- Sistema de vídeo, monitorando todo o traçado da rodovia;
- Equipes treinadas para o atendimento às emergências;
- Recursos materiais para contenção e recolhimento de produtos químicos;
- Sistema de Controle Ambiental  informa ao CCO as condições adversas de tempo e de visibilidade.
4  Informações Gerais
Embora a atividade principal do empreendimento seja o transporte de passageiros e cargas em
geral, também são transportados produtos químicos (líquidos inflamáveis: álcool, gasolina e
óleo diesel) em vagões-tanques metálicos, com capacidade de até 65 m3 de produto.
A ferrovia movimenta mensalmente 18.000 m3 de combustíveis.
Possui histórico de acidentes, porém sem envolvimento de produtos químicos.
5  Responsável pelo preenchimento
Nome:
Telefone:
Data:
Assinatura

