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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
Brás

Município
São Paulo

CEP
03040-030

Telefone
(11) 3325-6239

FAX
e-mail
DUTOVIAS
(11) 3325-6877 licencasambientais@comgas.com.br

ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS

CNPJ (CGC/MF)
61.856.571/0006-21
Endereço para correspondência
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
Bairro
Brás

Município
São Paulo

CEP
03040-030

Contato
Tatiana Alencar da Silva
Telefone para contato
(11) 3325-6579

FAX
(11) 3325-6877

E-mail
tasilva@comgas.com.br, com cópia para licencasambientais@comgas.com.br
Observações
O contato também pode ser feito com Cristina Nassif ou Patricia Mazzante.
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Denominação
SDGN Aparecida
Objeto do licenciamento
Infraestrutura de prestação de serviço público para distribuição de gás natural canalizado nos
municípios de Guaratinguetá e Aparecida, com o objetivo de atender primeiramente o setor comercial dos municípios, em especial à Basílica de Nossa Senhora Aparecida e futuramente con-
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forme demanda e viabilidade expandir para os setores residenciais.
Justificativa do empreendimento
A Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS tem sua atividade enquadrada como serviço de
utilidade pública, cuja concessão é regulada pela ARSESP. A implantação da futura rede trata-se
de Infraestrutura de prestação de serviço público para distribuição de gás natural canalizado nos
municípios de Guaratinguetá e Aparecida - SP, com o objetivo de atender primeiramente o setor
comercial dos municípios e futuramente conforme demanda expandir para os setores industriais e residenciais.
O gás natural configura-se como uma alternativa energética a outras fontes de origem fóssil,
contribuindo, dessa forma, com a redução da emissão de gases de efeito estufa. O gás natural
vem aumentando a sua participação no setor comercial, principalmente em função da substituição do GLP, devido ao aumento de eficiência energética, maior segurança e benefícios ambientais. A aplicação do gás natural no mercado proporciona mais segurança e eficiência, produtos
de melhor qualidade e abastecimento contínuo. A queima do gás natural é uniforme, exige menor quantidade de ar e elimina resíduos de combustão incompleta, resíduos metálicos e de óxidos de enxofre. É um combustível versátil que pode ser usado em diversas aplicações, como
cocção, aquecimento de água, cogeração e climatizaçãos. Além disso, abaixo estão listados alguns benefícios do uso do gás natural por comércios:
 Mais espaço: menos preocupações;
 Fornecimento contínuo: não falha, não falta, não acaba;
 Seguro: dispensa troca de botijões, recarregar cilindros ou armazenar;
 Atendimento 24 horas;
 Fatura pós consumo.
 Evita impurezas e depósito de compostos contaminantes.
 Não altera a coloração do produto.
 Alcança curvas de temperatura ideais.
 Garante elevados padrões de qualidade, proporcionando competitividade nos mercados
mais nobres.
 Reduz significativamente as restrições dos órgãos ambientais e contribui para a melhoria da
qualidade do ar.
 Não depende de desmatamento/reflorestamento.
 Por ser mais leve que o ar, facilita a dispersão em caso de vazamento.
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O Gás Natural
A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do país, fornece gás a uma área que
corresponde a 27% do PIB do Brasil e gera mais de 5.000 empregos diretos e indiretos. Fornece
energia segura e moderna, é um vetor de prosperidade com tecnologia de ponta e funcionários
altamente capacitados. Em 2017 obtivemos os seguintes resultados:

Tabela 1. Números da COMGAS em 2017.
Resultado 2017
Rede construída
Extensão total da rede (até Dez/17)
Clientes conectados
Total de clientes
Volume total distribuído em 2017

670 Km
14.446 km
122.467
1.789.327
3

4,293 MM m /ano

A Secretaria de Energia e Mineração divulgou as informações de distribuição de gás natural no
Estado de São Paulo e por concessionárias (Tabela 2 e Tabela 3). No Sumário executivo de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo, edição de Outubro de 2017, demonstra que em um
período de 10 meses a representatividade do consumo de gás natural do estado de São Paulo
em relação ao Brasil, totalizou 18,4% do consumo nacional.

Tabela 2. Números da Secretaria de Energia e Mineração – distribuição de gás natural no estado de São Paulo.
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Tabela 3. Números da Secretaria de Energia e Mineração – distribuição de gás natural no estado de São Paulo
realizada pela COMGÁS.

Como resultado das tabelas apresentadas, foi compilado o resultado de 2017 do período de
Janeiro a Outubro do Estado de São Paulo e avaliado a participação da Comgás nesta distribuição e apresentado em porcentagem, mostrando que a Comgás é responsável por cerca de 86%
da distribuição de gás natural no Estado de São Paulo.
CLASSES
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
COMERCIAL
AUTOMOTIVO
COGERAÇÃO
TERMOGERAÇÃO
CONSUMO m³

TOTAL ESTADO DE SP m³

TOTAL COM- Participação
GÁS m³
Comgás (%)

223.203.010

216.246.472

96.88

3.376.737.878

2.839.596.210

84.09

126.091.743

118.865.351

94.27

184.212.231

166.039.557

90.13

246.912.491

246.912.491

100

3.008.746

3.008.746

100

4.160.166.099 3.590.668.827

86.31

Segundo levantamento realizado pela ABEGAS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGAS, 2017), feito com as concessionárias de distribuição de 20 estados do Brasil, que reuniu dados de diversos segmentos: residencial, comercial, automotivo, entre
outros, em Outubro deste ano, o consumo de gás natural no País apresentou crescimento de
18,6% frente ao mesmo mês de 2016. Foram consumidos 77,2 milhões metros cúbicos/dia ante
65 milhões metros cúbicos/dia no mesmo mês do ano anterior. Na comparação com o resultado
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de setembro de 2017 (75,3 metros cúbicos/dia), o crescimento é de 2,5%. No acumulado do ano,
a alta é de 5,64% em relação a 2016.

“Um dos destaques é o crescimento consistente do consumo de GNV, um sinal de que o
consumidor vem percebendo a elevada competitividade dessa alternativa em relação aos
combustíveis líquidos”, diz Salomon.

“Esperamos que o ano de 2018 traga avanços nas adequações regulatórias e nos instrumentos infralegais que de fato estimulem novos ofertantes de gás natural, é fundamenta estimular a competição na oferta do energético. É preciso manter a segurança dos investimentos e promover a universalização do serviço de distribuição de gás natural.”, afirma o
presidente executivo da Abegás.
Nesta mesma pesquisa, foram levantados os resultados do Brasil por segmento:
- No consumo da indústria, o levantamento da Abegás registrou um crescimento de 6,7%
na comparação com o mesmo período do ano anterior e um aumento de 0,36% frente a
setembro de 2017.
- No consumo comercial, o segmento teve uma retração de 2,9% em relação a setembro,
e, em relação a outubro de 2016, foi registrado um recuo de 8,6%.
- No segmento residencial, em outubro desse ano ante o mesmo mês de 2016, o consumo diminuiu 12,6%. Esse segmento também registrou um recuo de 16,9% em relação a
setembro anterior.
- No segmento automotivo, o consumo de GNV subiu 8,2% em relação a outubro de 2016
e, na comparação com setembro deste ano, não foi registrada variação nesse segmento.
- Na cogeração, o segmento teve um crescimento de 9,6% em relação a outubro de 2016
e de 8% no acumulado do ano. Em relação a setembro de 2017, o aumento foi de 3,75%.
- Na geração elétrica, o crescimento foi de 5,7% em relação ao mês de setembro, ainda
resultado do acionamento das térmicas a gás para atender o aumento da demanda e
preservar o nível dos reservatórios das hidrelétricas.
Considerando o consumo por região do Brasil, em outubro 2017 ante setembro/2017, foram
levantados os seguintes dados:
- Centro-Oeste – Aumento nos segmentos de cogeração e comercial foi de 5,4% e 4,7%,
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respectivamente;
- Nordeste – Crescimento nos segmentos geração elétrica e industrial de 9,7% e 6,8%,
respectivamente;
- Norte – Nos segmentos de geração elétrica e industrial foi registrada uma elevação de
40,9% e 4,6%, respectivamente;
- Sudeste – Crescimento de 3,1% no segmento de cogeração.
- Sul – Alta de 1,3% no segmento automotivo.
A ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado apresenta o
gás natural como uma fonte de energia de origem fóssil, uma mistura de hidrocarbonetos leves
entre os quais se destaca o metano (CH4), que se localiza no subsolo da terra e é procedente da
decomposição da matéria orgânica espalhada entre os extratos rochosos. Tal e como é extraído
das jazidas, o gás natural é um produto incolor e inodoro, não é tóxico e é mais leve que o ar. O
gás natural não tem cheiro, é odorizado para que seja percebido em caso de vazamentos. Além
disso, o gás natural é uma energia carente de enxofre e a sua combustão é completa, liberando
como produtos da mesma o dióxido de carbono (CO2) e vapor de água, sendo os dois
componentes não tóxicos, o que faz do gás natural uma energia ecológica e não poluente
(ABEGAS, 2016).
Ainda cita todas as vantagens tanto no aspecto ambiental quanto em relação à segurança,
praticidade e fornecimento do Gás Natural em todos os seguimentos, sendo elas:


A queima é limpa, gerando grande quantidade de energia e não deixando resíduos
na câmara de combustão;



Seguro. Por ser mais leve que o ar, se dissipa rapidamente e diminui a ocorrência de
explosões;



É menos poluente que as fontes energéticas tradicionais, como óleo combustível,
diesel e carvão;



A ingestão ou inalação acidental de gás natural não provoca danos à saúde das
pessoas, pois ele não é tóxico e, à medida que as pessoas respirarem ar fresco, ele
é eliminado não deixando qualquer resíduo no organismo;



Fornecimento contínuo. O projeto de engenharia da rede de distribuição, associado
às reservas de gás natural com capacidade estimada para muitos anos, garantem ao
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consumidor o fornecimento contínuo de gás a qualquer hora, não sendo necessária
a manutenção de estoques no local de consumo;


Praticidade. Não necessita transporte, troca ou armazenagem;



Reduz a corrosão e aumenta a vida útil dos aparelhos eletrodomésticos;



Variedade de aplicações;



Preservação do meio ambiente. O gás natural reduz sensivelmente a emissão de
poluentes, pois os produtos resultantes da combustão são inodoros, isentos de
óxido de enxofre e partículas de fuligem. Por produzir uma queima mais leve e
uniforme, o gás natural tem um impacto mínimo sobre o meio-ambiente;



Economia de espaço. Para condomínios e residências, não há a necessidade de
armazenamento de botijões – o gás passa através de tubulações conectadas
diretamente com a canalização da rede de distribuição. Para empresas, o benefício
é ainda maior, pois não havendo a necessidade de armazenamento em botijões ou
tanques estacionários, elas poderão utilizar os espaços para a sua própria produção
ou estocagem de seus produtos;



Aproveitamento total. Não há nenhuma perda residual do combustível pago, como
acontece com os botijões de GLP, portanto paga-se o que se consome.

Vantagens para Comércios e Residências


Mais econômico;



Proporciona maior comodidade e conforto: substitui as garrafas e depósitos de gás
combustível;



Abastecimento contínuo;



Grande variedade de aplicações. Além do uso como combustível, pode também ser
usado na refrigeração de ambientes, aparelhos de ar condicionado e refrigeradores
a gás;



Proporciona maior segurança: não exige estocagem e em caso de um eventual
vazamento, sendo o gás natural mais leve que o ar, dissipa-se mais facilmente que o
GLP;



Não é tóxico;



Aumenta a qualidade de vida.
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Vantagens na Geração de Energia Elétrica


Maior flexibilidade;



Geração de energia elétrica junto aos centros de consumo;



Disponibilidade ampla;



Custo bastante competitivo com relação a outros combustíveis;



Permite o surgimento de mercado de gás interruptível.

Vantagens para a população e a sociedade


Geração de energia através de uma forma de energia mais econômica e limpa em
relação a outros combustíveis;



Desenvolvimento regional;



Maior proteção do ambiente: o Gás Natural é o combustível fóssil mais limpo;



Reduz sensivelmente a emissão de poluentes;



Contribui para a preservação da natureza e do meio ambiente;



Substitui a lenha, reduzindo o desmatamento e a desertificação;



Melhoria do rendimento energético;



Diversificação da matriz energética;



Redução da dependência do petróleo;



Aumento da competitividade das empresas;



Atração de investimentos externos;



Redução do uso do transporte rodo-ferro-hidroviário;



Permite obter as vantagens oferecidas pelo Protocolo de Kyoto.

Vantagens como combustível veicular (GNV)


É mais barato que os outros combustíveis e com um metro cúbico de gás natural é
possível rodar mais quilômetros do que com um litro de gasolina ou álcool;



Economia nos gastos com o veículo;



Sendo seco, não dilui o óleo lubrificante no motor;



A queima do gás natural não provoca depósitos de carbono nas partes internas do
motor, aumentando a vida útil do motor e o intervalo de troca de óleo;



Menor frequência na troca de escapamento dos veículos, pois a queima do gás
natural não provoca formação de compostos de enxofre;
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Maior segurança. O abastecimento do veículo é feito sem que o produto entre em
contato com o ar, evitando-se assim qualquer possibilidade de combustão;



Maior versatilidade: o kit de conversão torna os veículos bi-combustíveis;



Número crescente de postos de GNV.

Coordenadas geográficas no sistema geodésico – Datum: WGS84
Ponto Inicial: Lat.: 22º47’ 04.65"S
Long.: 45º10’04.47"O
Ponto Final: Lat.: 22º50’50.63"S

Long.: 45º13’58.52"O

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Produto transportado
Gás Natural
Extensão (m)
Total de aproximadamente 11.064 metros.
Largura da faixa de servidão (m)
O projeto não prevê a instituição de faixa de servidão.
Paralelismo com outros dutos
Não há.
Números de estações e válvulas
7 Válvulas; 4 Conjuntos Reguladores de Medição – CRM; 1 Estação Redutora de Pressão – ERP. Esses equipamentos são parte integrante da tubulação de gasoduto.
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 4: Características do SDGN Rio das Pedras

Tipo de duto
Tipo de material utilizado
Profundidade mínima
Diâmetros nominais
Pressão máxima de operação

Enterrado
Aço e Polietileno
1,00 m
8”, 250mm e 125mm
4 e 7 bar

Caminhamento do gasoduto
SDGN APARECIDA
Características

Caminhamento
MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ

Ø = 8”
7 bar
Aço

O traçado terá início na interligação com a rede de gasoduto existente na Av. Brasil, seguirá pela Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Professor Breno Viana até a Estação Redutora de Pressão – ERP na Av. Dr.
11
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João Batista Rangel Camargo que reduzirá a pressão da rede para 4
bar.

Ø = 250mm
4bar
PE

A partir da ERP a rede alterará seu diâmetro para 250mm e continuará pela Av. Dr. João Batista Rangel Camargo, Rua José Bonifácio, Rua
Dr. Castro Santos seguirá pela Av. Zacarias Jorge Boueri, continuará
pela Av. Salgado, Rua Siqueira Campos, até a Rua João M. Guimarães
Filipo, em divisa com o município de Aparecida.
MUNICÍPIO DE APARECIDA

Ø = 250mm
4bar
PE

Na divisa com o município de Aparecida, a rede de gasoduto continuará pela Av. Zezé Valadão, seguirá pela Praça Padre Vitor Coelho
de Almeida, Rua Padre Vitor Coelho de Almeida, continuará pela Rua
Barão do Rio Branco, até interligar com a rede de diâmetro de
125mm e mesma pressão.

Ø = 125mm
4bar
PE

A rede de 125 mm seguirá pela Rua Oliveira Braga e Rua Papa João
Paulo II, para atendimento da Catedral Basílica Santuário Nacional de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida e futuras capilarizações para
atendimento de clientes comerciais e residenciais.
Total: 11.064 metros
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Figura 1: Imagem aérea da projeção de rede de distribuição de gás natural nos municípios de Guaratinguetá
e Aparecida.

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.
Abaixo segue o traçado do gasoduto projetado sobre a planta cartográfica IBGE e em seguida
o mapeamento do traçado:
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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) que
será utilizado para estocagem do material (tubos de Aço e PE) e escritório da obra. Já a manutenção dos equipamentos será realizada em oficinas e locais apropriados, quando necessárias.
Os resíduos gerados em ambas as etapas de implantação serão separados pela coleta seletiva e
destinados adequadamente, conforme diretriz do Programa de Gestão Ambiental de Obras –
Procedimentos de Gestão de Resíduos e Efluentes (Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das Obras).

Nº de Operários
O número de operários envolvidos na implantação deste sistema de distribuição de gás
natural será em torno de 80 pessoas, desde a parte civil, infraestrutura e operação do sistema.
Área de empréstimo / bota-fora.
Não está prevista a utilização de área de empréstimo e bota-fora, pois é uma prática da
Companhia de Gás de São Paulo que todo o solo escavado seja reaproveitado no reaterro das
valas.
Valor do Investimento
Para implantação deste projeto, o valor estimado do investimento é de R$ 14.856.876,63.
Método Construtivo
Para este projeto será priorizado o método não destrutivo - MND (furo direcional), somente
nos locais onde não for possível tecnicamente e construtivamente será realizado o método destrutivo - MD (abertura de valas).
Paras as vias não pavimentadas será empregado o MD, com aplicação de todas as normas
internas que regem este tema, adotando, desta forma, as melhores práticas de construção por
este método.
As valas projetadas, para a implantação do método destrutivo e não destrutivo, foram padronizadas para terem 1 metro de largura e deverão seguir todas as normas de implantação de
rede determinadas pela COMGÁS. O comprimento destas valas, para implantação de método
destrutivo, depende da extensão projetada e para implantação de método não destrutivo (poSDGN – APARECIDA

ços de furação) é padronizada em 1,5 metros, conforme ilustrado no esquema abaixo.

Dimensões do Poço de Furação – MND
1m

Dimensões de Vala – MD
1m

1,5m

xm

Figura 2. Desenho esquemático do tamanho das valas definidas nas normas internas COMGÁS
para os dois métodos construtivos, o MND (Método Não Destrutivo) e o MD (Método Destrutivo).

Quando necessário executar o método destrutivo, a vala será fechada sempre que tecnicamente possível, com o material escavado, e recomposta logo em seguida ao assentamento da
tubulação. Este procedimento reduz o 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. Nos trechos de vias pavimentadas e de
interferência com cursos d’água, será priorizado o Método Não Destrutivo – MND através do
furo direcional evitando dessa forma a intervenção em Área de Preservação Permanente – APP.

Figura 3. Maquinário utilizado na operação de furo direcional (método não destrutivo).
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Figura 4. Esquema ilustrativo da travessia de corpo d’água pelo método não destrutivo.

Nos locais onde são necessárias aberturas de valas, assim como na abertura de poços de
furação, aplicam-se os Procedimentos de Controle de Erosão e Assoreamento do Programa de
Gestão Ambiental de Obras (Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das Obras).

Topografia e marcações
O estudo da topografia é realizado previamente ao projeto executivo para que todas as
particularidades do projeto sejam consideradas na fase de execução.
Neste projeto, não haverá necessidade de abertura de picada para realização da topografia ou supressão para realizar as demarcações necessárias para implantação da tubulação em
função da rede ser instalada predominantemente nas vias públicas dos municípios de Guaratinguetá e Aparecida.
Acessos
As áreas necessárias para execução deste projeto têm acesso direto pelas vias públicas
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pavimentadas já existentes ou são acessadas facilmente pelo acostamento da Rodovia, não havendo necessidade, desta forma, de criação de acessos.
Desfile de dutos
Para a execução do método não destrutivo, o tubo deve ser disposto ao longo da via ou da
faixa de domínio da rodovia, próximo a um dos poços de furação, sendo então inserido no solo
pela máquina de furo até ser retirado no poço de furação seguinte. Para implantação de rede
em Polietileno de menor diâmetro, não há necessidade de realizar o desfile dos dutos, pois o
mesmo é armazenado em carreteis sob os caminhões e vão sendo puxados conforme o furo
direcional vai sendo executado. Segue na Figura 5 uma fotografia de máquina posicionada em
um poço de furação durante processo de furo direcional.

Figura 5. Máquina de furo em poço de furação.
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Figura 6. Desfile dos tubos de polietileno.

Nas áreas em que houver necessidade de abertura de vala, os tubos serão perfilados ao
longo das vias, soldados e dispostos na vala.
Observações: Maiores detalhes do processo construtivo estão descritos no corpo do presente
Estudo Ambiental, nos itens relacionados a cada aspecto e as diretrizes que serão seguidas na
fase de implantação no canteiro de obras/área de apoio estão detalhadas e relacionadas no
Programa de Gestão Ambiental de Obras (Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das
Obras) e seus Procedimentos de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes, de Sinalização de
Obras, de Travessia de Curso d’água e de Impacto à População. Os funcionários envolvidos na
obra terão os treinamentos adequados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, conforme descrito nos Procedimentos de Treinamento Ambiental.
5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
Uso e Ocupação do Solo
O Sistema de Distribuição de Gás Natural – Aparecida abrange os municípios de Guaratinguetá e Aparecida.
Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, a 163 km da Capital de São Paulo e a
237 km da Capital do Rio de Janeiro, o município de Guaratinguetá é servido ainda por uma malha de modernas estradas que dão opções de acesso à capital paulista e também levam a portos, aeroportos, à Serra da Mantiqueira (como Campos do Jordão) e às praias do Litoral Norte.
A cidade ainda possui um aeroporto próprio, o Edu Chaves, administrado pela Escola de
Especialistas de Aeronáutica, localizada na cidade. Além disso, a cidade é cortada pela Rede Ferroviária Federal e disponibiliza um ramal da linha férrea no Distrito Industrial, no bairro Enge-
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nheiro Neiva, para atender as empresas instaladas no município.
Cortada pelo Rio Paraíba do Sul, conta com infraestrutura adequada e preparada para receber novas empresas e indústrias, com excelente sistema de captação e distribuição de água,
rede coletora de esgoto e gás natural fornecido pela Comgás.
O desenvolvimento de Guaratinguetá tem no Turismo uma de suas âncoras e, no século
XXI, a religiosidade já manifestada na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, com sua água abençoada atraindo peregrinações, ganha novo impulso com a devoção a Frei Galvão, além dos
templos religiosos que reúnem arquitetura, arte, beleza e fé desde o século XVIII. (Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá).
O Município de Guaratinguetá apresenta 91.1% de domicílios com esgotamento sanitário
adequado, 64% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 47.1% de domicílios
urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 265
de 645, 568 de 645 e 101 de 645, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do
Brasil, sua posição é 393 de 5570, 3462 de 5570 e 516 de 5570, respectivamente, conforme
demonstrado abaixo:

Tem uma população estimada em 120.417 pessoas, com uma densidade demográfica
de 148,91 hab/km² (Dados IBGE, 2017).
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De acordo com o Plano Diretor nº 002/2015, o território do Município de Guaratinguetá fica dividido em cinco Macrozonas:
I.

Macrozona de Proteção de Manancial I

II.

Macrozona de Proteção de Manancial II

III.

Macrozona Urbana Consolidada

IV.

Macrozona de Remanescente Rural

V.

Macrozona de Proteção Agrícola

O traçado proposto está inserido na Macrozona Urbana Consolidada.
As Zonas Urbana e a de Expansão Urbana do Município, para fins de uso, são classificadas
como:
I - Centro;
II - Residencial Alta Densidade;
III - Residencial Média Densidade;
IV - Residencial Baixa Densidade;
V - Estritamente Residencial;
VI - De Interesse Turístico;
VII - Industrial Engenheiro Neiva;
VIII - Industrial Potim; ( Revogada pela Lei Estadual nº 7.664 de 30 de dezembro de 1991)
IX - Institucional
X - Comercial e Serviços de Grande Porte;
XI - Especial;
XII - Corredores
XIII - Industrial (Amplia Lei Municipal nº 2.208/90 - artigo 2)
XIV - Aduaneira (Amplia Lei Municipal nº 2.456/92 - artigo 2)
XV - Industrial São Dimas (Amplia Lei Municipal nº 2.635/93 - artigo 3 )
XVI - Pólo Industrial (Revogada pela Lei Municipal nº 3.217 /98 - artigo 2)
XVII - Residencial e Serviços de Pequeno Porte ( Amplia Lei Municipal nº 2.995/96 - artigo 2)
XVIII - Residencial e Serviços de Grande Porte ( Amplia Lei Municipal nº 3.265/98 - artigo 2)
XIX - Basf ( Amplia Lei Municipal nº 3.475/00 - artigo 2)
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XX – Recreativa (Amplia Lei Municipal nº 4.162/09)
XXI – Militar (Amplia Lei Municipal nº 4.162/09)
O trecho de projeção da rede de gás natural, objeto dessa análise, foi plotado no mapa de
zoneamento de Guaratinguetá, conforme imagem abaixo:

Figura 7. Adaptação do mapa de zoneamento do Município de Guaratinguetá, plotado com a rede de
gasoduto projetado, discriminados pelos traçados azul e verde.

De acordo com o traçado plotado no mapa, o gasoduto projetado interliga com a rede
existente na Zona de Interesse Turístico em divisa com a Zona Residencial e Serviços de Grande
Porte, segue pela Zona Residencial Baixa Densidade, Comércio e Serviços de Grande Porte, continua pela Zona Centro onde será instalada a ERP até a Zona Residencial de Baixa Densidade
em divisa com o município de Aparecida.
25
SDGN APARECIDA

O Município de Aparecida está localizado na porção leste do Estado de São Paulo, no Vale
do Paraíba. Limita-se a noroeste com o Município de Potim, a leste com Guaratinguetá, a oeste
com Roseira e a sul com Lagoinha. O principal acesso para Aparecida é rodoviário, de São Paulo
são 180 km pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116).
Assim como outras cidades do Vale do Paraíba, o município de Aparecida teve seu desenvolvimento acelerado e desordenado entre dois limitadores físicos de grandes dimensões, sendo eles a Rodovia Presidente Dutra e o Rio Paraíba do Sul. Porém, diferentemente das outras
cidades, em Aparecida está situado o Santuário Nacional, maior Templo Mariano do mundo e
maior polo receptivo de turismo religioso do Brasil, recebendo anualmente aproximadamente
12 milhões de peregrinos. (Prefeitura Municipal de Aparecida).
Aparecida a presenta 96.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 63.9% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 34.7% de domicílios urbanos em vias
públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).
Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 102 de 645, 571 de
645 e 188 de 645, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 126 de 5570, 3466 de 5570 e 980 de 5570, respectivamente, conforme demonstrado
abaixo:

O município tem 36.279 habitantes, distribuídos em uma área de 121,76 km², com densiSDGN – APARECIDA

dade de 297,95 hab./km². A maior parte da população vive em área urbana, com uma taxa de
urbanização de 98,55%. (Dados IBGE, 2017).
Cabe informar que o Plano Diretor do município de Aparecida referente ao ano de 2006
está passando por revisão recentemente, cujo relatório final já está disponível para consulta. A
Revisão do plano Diretor propõe diretrizes que definem as políticas de ordenamento territorial
e habitacional de Aparecida, visando uma nova concepção do Macrozoneamento e Zoneamento, respectivamente, que definem parâmetros para o uso e ocupação do solo, na forma de critérios para adensamento, tipo de atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo. O território do Município fica dividido em 3 (três) Macrozonas: Macrozona Urbana, Macrozona de Transição e Macrozona Rural. O empreendimento em questão está inserido
na Macrozona Urbana.
Conforme Plano Diretor vigente, a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos,
podendo ser definido como zoneamento, cujos principais objetivos abrangem o controle do
crescimento urbano; proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana; minimização dos conflitos entre usos e atividades; controle do tráfego; manutenção dos valores das propriedades.
Nesse contexto, segue abaixo o mapa do zoneamento adaptado com a projeção da rede de
gasoduto:
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Figura 8. Adaptação do mapa de zoneamento do Município de Aparecida, plotado com a rede de gasoduto projetado, discriminados pelos traçados verde e lilás.

De acordo com o traçado plotado no mapa, em divisa com o município de Guaratinguetá,
o gasoduto projetado seguirá pela Zona de Ocupação Controlada (ZOC2), continuará pela Zona
Zona de Preservação de Paisagem Arquitetônica (ZPPA) até a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida na Zona Especial de Interesse Turístico (ZEIT).
Susceptibilidade à Erosão
A pedologia da região onde será implantado o projeto SDGN Aparecida é caracterizada pela
presença de Latossolo Vermelho – Amarelo, categorizado no Mapa de Solos do Brasil (IBGEEMBRAPA, 2001) como LVA 30. Esse tipo de solo são identificados em extensas áreas dispersas
em todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de
cor, textura e estrutura em profundidade. São muito utilizados para agropecuária, apresentando limitações de ordem química em profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular.
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Outra limitação ao uso desta classe de solo é a baixa quantidade de água disponível às plantas.
Os latossolos Vermelho-Amarelos podem ser classificados no terceiro nível categórico do SiBCS
como Distrófico, ou seja, de baixa fertilidade. (Agência Embrapa de Informação Tecnológica).
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 – 2 Paraíba do Sul, onde está inserido o empreendimento em questão.
De acordo com o Mapa de Erosão do Estado de São Paulo (IPT/DAEE, 1997), a UGRHI-2 está
predominantemente inserida nas classes II - Alta e III - Média de suscetibilidade à erosão (Figura
9).

Figura 9. Figura extraída do Rel. Técnico de Cadastramento de pontos de Erosão e Inundação elaborado
pelo IPT. Em destaque, área de localização do empreendimento, com predomínio de “alta”
susceptibilidade à erosão.

Conforme pode ser analisado na figura, a área em destaque demonstra que a região se apresenta em sua maioria em alta susceptibilidade à erosão, onde serão adotadas todas as medidas
necessárias de modo a minimizar o impacto no solo, como por exemplo, o uso do método não
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destrutivo.

Cobertura vegetal
O Município de Guaratinguetá apresenta uma área com remanescente de vegetação natural
com cerca de 20,9 % considerando 15.313 ha de vegetação nativa. Já o município de Aparecida,
está no ranking de municípios com o menor índice de vegetação nativa, contando com 15,5% de
remanescente em uma área de 1.857 ha (Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado
de São Paulo).
De acordo com o Projeto Biota Fapesp, originalmente e de acordo com o levantamento realizado pelo projeto em 2010, a vegetação encontrada na região do empreendimento era caracterizada em sua maioria por Floresta Estacional Semidecidual, com resquícios de Florestal Ombrófila Densa (FAPESP, 2014). Atualmente, a vegetação é caracterizada pela Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Submontana com remanescentes de Florestal Ombrófila Densa
Submontana e Vegetação Secundária da Floresta Estacional Semidecidual, como pode ser visto
na Figura 10.
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Figura 10. Inventário Florestal da Vegetação atual e de 2010 realizado pelo Instituto Florestal adaptado

com a localização do traçado projetado.

31
SDGN APARECIDA

Para fins de caracterização da área de interesse, o Instituto Florestal mapeou as classificações dos graus de prioridade para incremento de conectividade. As Áreas Prioritárias representa uma ferramenta estratégica para a gestão ambiental, pois orienta a priorização de áreas para
os programas de recuperação de áreas degradadas, de reflorestamento e de fiscalização desenvolvidos pelo estado, assegurando que os recursos públicos e privados sejam utilizados de
modo a proporcionar o máximo beneficio ambiental (Resolução SMA nº 85 de 2008).
Na área de interesse predominantemente existem áreas com grau de prioridade para incremento de conectividade no nível 3 e 4 ou seja, do ponto de vista de conectividade a área
apresenta uma média sensibilidade quando comparada aos outros níveis de classificação, que
podem chegar até 8 para as áreas mais críticas (SIFESP, 2014). Esta informação além de ser importante para caracterizar a região de implantação da futura tubulação, é importante para definição de compensação ambiental, em casos de supressão de vegetação. Destaca-se que neste
projeto não está previsto nenhuma supressão de vegetação e que tal informação foi utilizada a
mérito
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Figura 11. Grau de Conectividade.

Baseado nas informações levantadas pelo Instituto Florestal foi compilado os dados de cobertura vegetal nos municípios de Guaratinguetá e Aparecida, estes dados demonstram que
ambos os municípios apresentam menos de 21% de seu território com vegetação. As definições
de áreas prioritárias para conservação e de incremento à conectividade, auxilia para que este
número aumente.
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Tabela 5. Dados compilados do Inventário Florestal (SIFESP, 2015).

Município

Cobertura Vegetal

Área (ha)

%*

Guaratinguetá

Mata
Capoeira
Vegetação de Várzea
TOTAL
Reflorestamento

8.446,13
6.860,29
6,32
15.312,74
1.693,48

11,51
9,35
0,01
20,86
2,31

* Porcentagem em relação à área do Município: 73.400 ha

Aparecida

Mata

297,54

2,48

Capoeira

1.559,93

13,00

Cerrado

9,94

0,04

TOTAL

1.857,47

15,48

Reflorestamento

270,42

2,25

* Porcentagem em relação à área do Município: 12.000 ha

Abaixo, seguem os mapas dos municípios com os respectivos inventários de vegetação realizados pelo Instituto Florestal.
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Figura 12. Mapa Florestal do Município de Guaratinguetá.
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Figura 13. Mapa Florestal do Município de Aparecida.
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Áreas Protegidas Atravessadas
O Município de Guaratinguetá possui 04 Unidades de Conservação (SNUC), sendo
03 Federais de Uso Sustentável: "APA Serra da Mantiqueira, APA Bacia do Rio Paraíba do Sul e
Florestal Nacional de Lorena" e 01 Estadual de Uso Sustentável: "RPPN Sítio Manacá". No município de Aparecida não foi encontrado nenhuma Unidade de Conservação.
O projeto SDGN Aparecida não tem interferência direta com áreas protegidas, estando a
uma distância de aproximadamente 9,12 Km da Florestal Nacional de Lorena; 9,65 Km da APA
Serra da Mantiqueira; 10,32 km da APA Bacia do Rio Paraíba do Sul e a 14,83 Km RPPN Sítio
Manacá.

4
2
1
3

14,83 Km
Km
9,12 Km
9,65 Km
10,32 Km

Figura 14. Mapeamento com a localização das áreas protegidas próximas a área de estudo: Florestal Nacional de Lorena (1), APA Serra da Mantiqueira (2), APA Bacia do Rio Paraíba do Sul (3) e RPPN Sítio Manacá (4).

Abaixo, uma breve explicação das áreas protegidas próximas ao traçado:
 Floresta Nacional de Lorena
Criada em 1934 pelo Decreto - 24.105 - 10/04/1934, com cerca de 249 ha a Florestal Nacional
de Lorena está Inserida no bioma Mata Atlântica, reúne a maior e mais diversificada floresta de
Mata Atlântica na vasta planície do descaracterizado Vale do Paraíba. Devido a sua grande di-
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versidade, esta estratégica unidade de conservação federal se constitui em importante banco
genético de espécies arbóreas, ou seja, uma fonte de produção de sementes. Localiza-se no
Vale do Paraíba, no interior paulista, entre as serras da Mantiqueira e do Mar. É de fácil acesso
pela via Dutra, estando a 180 km da cidade de São Paulo e 220 km da cidade do Rio de Janeiro.
Sediada no município de Lorena, a Floresta Nacional é cercada em parte pela cidade de Lorena,
e por áreas de pecuária e plantações de arroz irrigado. (Fonte: ICMBio).
 Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira
A APA Serra da Mantiqueira foi criada pelo Decreto Federal n° 91.304, em 3 de junho de 1985,
com 422.873 hectares. Gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) A Serra da Mantiqueira faz parte de uma das maiores cadeias montanhosas do sudeste brasileiro que se estende por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os objetivos da
APA está a conservação do patrimônio paisagístico e cultural das regiões mais altas da Serra da
Mantiqueira, a proteção e preservação da flora endêmica, os remanescentes dos bosques de
araucária, da continuidade da cobertura vegetal do espigão central e das manchas de vegetação
primitiva e a vida selvagem, principalmente as espécies ameaçadas de extinção. Outro objetivo
importante da APA é a proteção dos recursos hídricos da Serra da Mantiqueira, onde nascem
importantes afluentes dos rios Grande e Paraíba do Sul, responsáveis pelo abastecimento de
boa parte dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. (Fonte: ICMBio).
 Área de Proteção Ambiental Mananciais do Rio Paraíba do Sul
A APA do Rio Paraíba do Sul criada pelo Decreto - 87561 - 13/09/1982, está localizada em São
Paulo, e conta com cerca de 292 mil hectares. A APA é uma unidade estratégica para a área,
pois visa a proteção de importantes mananciais que integram a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, cuja água abastece toda a região. APA tem sido uma barreira fundamental em uma
região altamente antropizada e que apresenta ainda remanescentes florestais fundamentais
para a conservação da biodiversidade. (Fonte: ICMBio).
 Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Manacá
Uma RPPN é uma unidade de conservação criada pela vontade do proprietário que assume o
compromisso com a conservação da natureza em caráter perpétuo. As Reservas Particulares do
Patrimônio Natural constituem áreas naturais protegidas em terras privadas, instituídas pelo
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000), classificadas
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no grupo de unidades de conservação de uso sustentável, com o objetivo de preservar os atributos naturais existentes em seus domínios.
Teresa Olim e Antonio Fernando Freire são os proprietários do Sítio Manacá, uma RPPN criada
em 2012, que protege 25,83 hectares em caráter perpétuo, localizada na cidade de Guaratinguetá na região da Serra da Mantiqueira. Coberta atualmente de vegetação nativa o local servia
apenas como pasto há duas décadas. A RPPN abriga 5 trilhas e 10 atalhos que se interconectam. Sobre a diversidade animal, já forma encontradas pacas, onça parda e o lobo-guará, inclusive um dos caminhos foi nomeado como Trilha dos lobos-guarás pela constante presença da
espécie. (Fonte: http://frepesp.org.br)

6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO
Impacto gerado
Analisando as características construtivas do tamanho da vala que serão abertas quando
necessário, e levando em consideração que não haverá movimentação de solo significativo, 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 Outros - Programa de Controle Ambiental das
Obras, 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. 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
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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 área de preservação permanente (quando aplicável);
- Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas;
- A empreiteira deve prever a drenagem superficial da pista em encostas com inclinações
superiores a 50° e constituídas de solos de baixa coesão, com a finalidade de evitar a formação
de processos erosivos na pista e vizinhanças;
- A empreiteira poderá usar calhas transversais, caixas de passagem e saída com dissipadores de energia, muros defletores e/ou qualquer outro método que julgar adequado como
drenagem superficial da pista.
Abaixo, seguem exemplos de medidas para preservar a drenagem natural do terreno, retirados da Norma Interna COMGÁS, e no Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das
Obras está apresentado maiores detalhamentos das diretrizes.

Figura 15. 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
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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 tubulação;
- Aumento no trânsito local, por conta da movimentação de maquinário, equipamentos,
operários e veículos da frota operacional;
- Geração local de resíduos.
Medidas mitigadoras
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 infraestruturas 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;
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;
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- 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.

Figura 16. Exemplo de sinalização de obras efetuadas em vias públicas.

No Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das Obras estão detalhadas as sinalizações previstas que são utilizadas e estabelecidas por norma nas obras da COMGÁS assim
como as medidas mitigadoras realizadas para desenvolver um canal de comunicação (Comuni-
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cação Social) com a população para ter acesso a qualquer queixa e reclamação referente às
obras.
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 de corpos d’água são realizadas quando há 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). Salvo os casos em que tecnicamente ou construtivamente não é
possível se faz o uso do método destrutivo por meio de abertura de valas.
O empreendimento será implantado na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(UGRHI) 2 – Paraíba do Sul
Para este projeto estão previstos 9 travessias de curso d’água, conforme tabela abaixo,
Ressalta que tais travessias serão confirmadas após estudo topográfico.
Tabela 6. Travessias dos cursos d’água
TRAVESSIA DOS CURSOS D'ÁGUA
nº

UTM (m) SIRGAS 2000
Leste

Norte

1

482.622

7.479.962

2

482.124

7.478.863

3

481.858

7.477.607

4

481.397

7.477.200

5

480.697

6

Nome Curso d'água

Localização

7.477.119

Afluente do Rio Paraíba do
Sul
Afluente do Rio Paraíba do
Sul
Afluente do Rio Paraíba do
Sul
Afluente do Rio Paraíba do
Sul
Ribeirão São Gonçalo

Av. Nossa Senhora de Fátima x
Rua Catulo da Paixão Cearense
Av. Prof. Breno Viana

479.915

7.476.988

Ribeirão dos Motas

Rua Dr. Castro Santos

7

476.846

7.474.231

8

476.362

7.473.881

9

476.184

7.473.755

Afluente do Rio Paraíba do
Sul
Afluente do Rio Paraíba do
Sul
Afluente do Rio Paraíba do
Sul

Av. Brasil
Av. Nossa Senhora de Fátima
Av. Nossa Senhora de Fátima

Rua Padre Vítor C. de Almeida
Rua Barão do Rio Branco
Rua Papa João Paulo II
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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 foi projetadas nas articulações das Plantas Cartográficas IBGE – 1 : 50.000 (Folha SF-23Y-B-VI-4 Articulação Guaratinguetá MI-2741-4) conforme apresentada no Item 3. Caracterização
do Empreendimento.
Medidas mitigadoras
Para as travessias previstas no projeto será utilizado o método não destrutivo, sendo que
os poços para furação (valas para implantação do furo direcional) serão instalados fora da Área
de Preservação Permanente - APP, evitando assim a interferência na dinâmica natural do corpo
d’água, conforme ilustrado a seguir.

Figura 17. Imagem ilustrativa da execução do furo direcional. (Fonte:
http://www.floraboring.com/index.php/services/).
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Ressaltamos ainda que caso haja necessidade de intervenção e a mesma seja em via pavimentada, em área urbanizada, sem a necessidade de supressão de vegetação, a Área de Proteção Permanente torna-se descaracterizada e, portanto, não há necessidade de solicitação de
autorização para tais intervenções, conforme descrito no Ofício CETESB 060/2012/C (Anexo Outros - Ofício CETESB 060_2012_C).
Os detalhamentos das medidas mitigadoras para travessia de corpos d’água e o Subprograma de Erosão e Assoreamento, estão descritos no Anexo Outros - Programa de Controle
Ambiental das Obras.
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 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
Serão solicitadas todas as autorizações e realizadas as travessias conforme orientações
dos respectivos responsáveis pelas infraestruturas.
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 infraestruturas será priorizado o furo direcional como medida de
minimizar a interferência;
- Obter as devidas autorizações junto às concessionárias envolvidas.

INTERFERÊNCIAS COM PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
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Impacto gerado
De acordo com a nova legislação federal, Instrução Normativa nº 01 de 25 de Março de
2015, a qual estabelece os procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos
processos de licenciamento ambiental, a elaboração do Diagnóstico Arqueológico não se faz
mais necessário nesta etapa de licenciamento, uma vez que a tipologia do empreendimento em
questão (Infraestrutura Urbana – Sistema de Distribuição de Gás Encanado) se enquadra de
acordo com o Anexo II na classificação Não Aplicável.
Esta classificação, de acordo com a Instrução Normativa, desobriga o empreendedor a
aplicar as exigências descritas na Instrução, mas exige que ele preencha e apresente ao Órgão
Licenciador a Ficha de Caracterização da Atividade – FCA, onde será levantado todos os bens
culturais acautelados em âmbito Federal na área do empreendimento.
Esta avaliação técnica sobre os bens acautelados na área de intervenção foi conduzido pela empresa Thera Arqueologia, cujo IPHAN se manifestou por meio do Termo de Referência Específico do IPHAN - TRE nº 862 /IPHAN - SP, concluindo que o empreendimento em questão se
enquadra no Nível I, conforme Anexo I da Instrução Normativa nº 001/2015 que estabelece a
apresentação de Termo de Compromisso do Empreendedor – TCE. O TRE nº 862 será disponibilizado no Anexo Outros – Manifestação IPHAN.
Medidas mitigadoras
Não haverá impacto sobre o patrimônio arqueológico, no entanto durante as obras a
Comgás priorizará como método construtivo o furo direcional que interfere menos no subsolo
do que a abertura de vala.
Observações: No Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das Obras, seguem as diretrizes e detalhamento das atividades que serão seguidas por meio desse Programa 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.

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
Operação das Redes de Distribuição
Todos os ativos da COMGAS são, mapeados, catalogados e georrefenciados, oferecendo o
rápido controle das datas de construção, material empregado e demais características da rede,
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sendo que o Geogás Web é a ferramenta que armazena estas informações. Atualmente nossa
rede

esta

disponível

para

ser

visualizada

de

modo

orientativo

no

site

www.comgas.com.br\nossarede de maneira a dar visibilidade a todos os stakeholders (munícipes,
clientes, poder público, concessionárias).
Toda esta informação pode ser disponibilizada por meio de um serviço de fornecimento de
cadastro que atua 24h por dia em dias úteis e das 8:00 às 17:00 nos sábados, domingos e feriados, disponibilizando informações sobre a rede construída e instalada na área de concessão a
quem tiver interesse ou for construir. Este serviço visa evitar dano na rede e segurança para
quem constrói na via pública.

Figura 18: Imagem da rede visualizada direto no site da comgas

A COMGAS também monitora por telemetria todos os City Gates, ERPs e CRM de grandes
consumidores, por meio da Sala de Controle localizada no Centro Operacional situado a Rua
Capitão Faustino de Lima, 134 – Brás São Paulo.
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Figura 19: Sala de Controle

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 neSDGN – APARECIDA

cessárias.
- Patrulhamento especial: É um patrulhamento com frequência menor do que a especificada nesta norma técnica, para as irregularidades avaliadas e classificadas como altas por Integridade de ativos até que a Comgás promova ações para a redução do risco para controlado ou
baixo ou em casos de obras específicas próximas a rede de distribuição de gás.
- Irregularidades: É qualquer trecho da rede de distribuição de gás que se encontra fora de
padrões estabelecidos em normas e procedimentos técnicos e que possam colocar o ativo em
situação de risco.
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 e infraestruturas associadas 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 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.
Para o sistema em questão, a base operacional responsável pelo atendimento a emergências está localizada no município de São José dos Campos, na Rua Paraibuna, 1234 – Jd. São
Dimas, telefone (12) 3937-5114.
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 PAE - Plano de Ação de Emergência da COMGAS, documento aprovado
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pela CETESB por meio da Manifestação nº 406/16/IE - Parecer Técnico 079/16/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

Conclusão
Diante de toda a descrição das características do projeto apresentadas neste estudo, somadas aos itens abaixo:
- O traçado foi inteiramente projetado de forma a não interferir em áreas protegidas e terras indígenas;
- A rede será implantada em área urbanizada, nas vias públicas e todas as autorizações
pertinentes serão obtidas com as prefeituras e concessionárias antes da implantação;
- Será utilizado preferencialmente o método construtivo não destrutível a não ser que haja
empecilhos técnicos que inviabilizem este método;
- Não haverá necessidade de supressão de vegetação nativa;
Entende-se que o impacto gerado neste projeto é de pequena magnitude, na implantação
ele será temporário e totalmente gerenciável e durante a operação tem-se ganhos com a utilização do gás natural como fonte de combustível.
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8. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTUDO
Nome
Tatiana Alencar da Silva

CPF
303.846.198-94

Qualificação profissional
Engenheira Ambiental

Nº no Conselho de Classe
CREA 5063181179

Logradouro
Rua Capitão Faustino de Lima, 134

Bairro
Brás

Município
São Paulo

CEP
03040-030

Região
São Paulo

Fone (DDD – Nº)
(11) 3325-6239

Assumo sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras
Local e data
Assinatura do responsável técnico
São Paulo, 31 de agosto de 2018.
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___________________________________
Bruno Anici
Gerente de Planejamento de Rede, Licenças e Autorizações

_________________________________
Tatiana Alencar da Silva
Eng. Ambiental CREA 5063181179

1

O artigo 69-A da LEI n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar
ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo,
estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1° Se o crime é culposo: Pena – detenção, de 1(um) a 3 (três) anos
§ 2° A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente,
em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa”
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