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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Este documento consiste do Relatório Ambiental Preliminar - RAP elaborado para instruir o
processo de licenciamento ambiental prévio do Sistema de Distribuição de Gás Natural - SDGN
Bolsão Santos, a ser implantado pela Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS, em território
dos municípios de Santos, São Vicente e Cubatão.
O referido documento foi elaborado pela MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda.,
em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental no que se refere ao
conteúdo do RAP.
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CAPÍTULO 1 - OBJETO DO LICENCIAMENTO

1. OBJETO DO LICENCIAMENTO
Este Relatório Ambiental Preliminar - RAP tem como objeto o Sistema de Distribuição de
Gás Natural - SDGN Bolsão Santos a ser implantado pela Companhia de Gás de São Paulo COMGAS, nos municípios de Cubatão, Santos e São Vicente. A COMGAS é a empresa detentora
dos direitos de concessão de distribuição de gás natural na região.
O Sistema tem como objetivo o fornecimento de gás natural para consumidores residenciais e
comerciais instalados nos municípios em questão.
O mesmo foi projetado com 76,79 km de extensão, sendo 45,20 km de tubulação de aço
carbono, com diâmetros de 12” e 10” e pressão de operação de 500 psig e 31,59 km de
polietileno de 250 mm e pressão de 55 psig. Para reduzir a pressão de 500 para 55 psig foram
projetadas 3 (três) ERPs - Estações de Redução de Pressão.
A rede que compõe o Bolsão Santos tem início previsto no Município de Cubatão, na rede
existente na EMAE - Empresa Metropolitana de Água e Energia, marginalmente à Rua Bernardo
Geisel Filho. A partir deste ponto a rede seguirá ao longo de vias públicas, sempre que possível,
marginalmente ao acostamento, ou no terço das vias quando se tratar de via sem acostamento
ou vias urbanas. Dessa forma, evita-se a desapropriação e a demarcação de faixa de servidão e
a intervenção com vegetação arbórea.
O desenho do Anexo 1.1 ilustra o caminhamento da rede de gás natural objeto de
licenciamento ambiental prévio.
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CAPÍTULO 2 - JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
2.1. Justificativa Técnica
A disponibilidade de energia é um fator de extrema importância para o desenvolvimento e
segurança dos países. No Brasil, a questão energética seguiu basicamente duas vertentes
durante as décadas de 60, 70 e 80:
•

Busca de auto-suficiência em hidrocarbonetos.

•

Concentração da matriz energética em energia hidroelétrica com a construção de inúmeras
usinas de grande porte.

Nesta época o gás natural era subaproveitado, já que não se dispunha de uma idéia clara sobre
sua viabilidade.
A formação de uma consciência ecológica ao longo da década de 80 levou ao crescente uso do
gás natural, antes queimado, por ser esta uma fonte de energia mais limpa que os demais
combustíveis fósseis. A descoberta de importantes jazidas em Campos, Santos, Urucu, Juruá e
Bahia, no Brasil, associadas às grandes reservas da Bolívia e Argentina mudou as matrizes
energéticas nesses países. Na Argentina, por exemplo, atualmente o gás contribui com 42% da
matriz energética. No Brasil, a participação do gás natural na matriz energética deverá crescer
dos 2% registrados em 1990 para 12% no ano 2010.
A condição “limpa” torna o gás natural uma solução para as modernas preocupações com
qualidade de vida, permite que se atenda à demanda da sociedade quanto à proteção da
natureza e contribui para a redução de níveis de poluição global considerando-se cada etapa de
seu processo de produção. Vale mencionar que os terminais de recepção do gás são
desprovidos de barulho, tráfego e fumaça.
As aplicações do gás natural vêm se diversificando, à medida que sua oferta vai crescendo e os
usos se revelando viáveis economicamente. Dentre eles citam-se:
•

Uso direto em instalações industriais.

•

Substituição de combustíveis poluentes:

•

−

Em indústrias.

−

Na geração termelétrica.

Como combustível de veículos de transporte e de carga.

As características particulares deste combustível, com inexpressivo conteúdo de enxofre,
possibilitam, em relação ao óleo combustível, maior percentual de substituição nas aplicações
industriais, redução de mais de 80% nas emissões de óxidos de enxofre (SOx) e de material
particulado, bem como diminuição significativa nas de óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de
carbono (CO) e hidrocarbonetos, representando expressivo ganho ambiental. As características
do gás estão apresentadas no Anexo 3.
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As figuras a seguir apresentam as emissões de CO2, SO2 e NOx resultante da queima de vários
tipos de combustíveis. Note-se que dentre todos os combustíveis o gás natural é o que emite as
menores quantidades dos poluentes anteriormente citados.
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FIGURA 2.1 - CO2 Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis

E m iss õ es d e S O 2 - R e la tiva s
5
4

C arvão

3

Ó leo -1% S

2

Gas olina
Gás Natural

1
0
Fonte: EUROGÁS

FIGURA 2.2 - SO2 Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis
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FIGURA 2.3 - NOx Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis
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As vantagens da utilização de gás natural como combustível, principalmente no uso industrial,
não se restringem à redução das emissões, mas também refletem no ganho de produtividade e
no custo total do produto, representado pela qualidade e redução de perdas e rejeitos. Além
disto, sua conversão em força motriz apresenta rendimento acima da média dos muitos
combustíveis, resultando, portanto, em menor consumo.
Adicionalmente, a qualidade uniforme da queima do Gás Natural o torna mais eficiente,
exigindo menor quantidade de ar, o que interfere positivamente nos processos industriais. Nos
segmentos vidreiro e ceramista, por exemplo, a utilização do Gás Natural como combustível
influencia significativamente na qualidade final de seus produtos.
Outro aspecto que merece menção é que, o gás natural transportado por tubulação não obriga
a manutenção de estoque de combustível, que além da exigência de disponibilidade de área e
espaço específico, também exige controle e aplicação de procedimentos de segurança, fatores
que incidem diretamente sobre a composição dos custos.
O emprego de sistemas de dutos oferece flexibilidade na distribuição e utilização do gás,
segurança em seu transporte e uso e reduz a pressão sobre a infra-estrutura viária. Estas
características conferem grandes vantagens econômicas e tecnológicas ao gás natural.
2.2. Justificativa Locacional
Os gasodutos, assim como rodovias, linhas de transmissão e demais obras lineares
caracterizam-se por secionar terrenos com os mais diversos tipos de características físicas e de
ocupação do solo em razão de suas extensões serem usualmente grandes pela necessidade de
interligar os pólos de interesse. No caso particular de gasoduto de distribuição, em que o gás
deve chegar a cada consumidor, a rede comumente apresenta muitas ramificações.
Diferentemente das demais obras lineares, gasodutos de distribuição requerem áreas de
intervenção relativamente pequenas, quando comparado com estrada, linha de transmissão e
mesmo gasoduto de transporte, devido ao pequeno porte da tubulação e a simplicidade dos
demais componentes como válvulas e estações de redução de pressão.
A concepção do traçado de um gasoduto de distribuição é norteada primeiramente pela
localização do consumidor, o qual idealmente deve ser alcançado com o menor traçado
possível, o que de certa forma minimiza custos de material e de obras, além de reduzir a área
de intervenção. Dentro desta ótica, a COMGAS define os traçados a partir das seguintes
diretrizes:
•

Menor comprimento de rede a ser construída para atendimento a todos os consumidores
previstos.

•

Localização preferencial em área intensamente alterada pela ação humana, tais como:
faixas de domínio de rodovias, vias secundárias pavimentadas ou não, avenidas e
logradouros públicos.
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•

Condições técnicas construtivas adequadas, tais como: espaço adequado para trabalho com
equipamentos de escavação de vala e soldagem de coluna de tubos.
Esta condição permite minimizar os impactos de obras em logradouros públicos e para as
comunidades locais. Reduz também, o tempo de construção e, conseqüentemente, os
custos com mobilização de empreiteiras.

As diretrizes anteriormente mencionadas foram aplicadas ao Sistema em questão, o que
resultou em um traçado exclusivamente ao longo de rodovias e avenidas em áreas urbanas
aproveitando o leito carroçável das mesmas, onde não há vegetação arbórea nem propriedade
particular.
Assim, o SDGN Bolsão Santos se justifica, considerando os aspectos de alternativa energética,
segurança no transporte e de localização, pois as intervenções dar-se-ão em áreas
antropizadas, públicas, não sendo necessária qualquer desapropriação ou delimitação de faixa
de servidão com restrição de uso.
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CAPÍTULO 3 - CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. Introdução
O SDGN Bolsão Santos, objeto de licenciamento ambiental, consiste na expansão da rede do
sistema de distribuição de gás natural sob concessão da COMGAS no Estado de São Paulo.
Em outubro de 1996 a COMGAS, empresa responsável pela comercialização e distribuição de
gás canalizado em municípios do Estado de São Paulo, assinou um contrato para compra de gás
natural boliviano com a PETROBRAS com duração de 20 anos. Este contempla um volume de
4,0 milhões de m3/dia no primeiro ano de fornecimento; 8,1 milhões de m3/dia no oitavo ano e
cerca de 15 milhões de m3/dia a partir do oitavo ano. Este número representa 50% do volume
de gás contratado pela PETROBRAS com a Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB,
transportados pelo GASBOL - Gasoduto Bolívia-Brasil.
O GASBOL atravessa o Estado de São Paulo em regiões densamente industrializadas ou com
economias em desenvolvimento, tal qual a região a ser atendida por este sistema, permitindo
a ampliação da oferta deste combustível dos atuais 3,0 milhões de m3/dia para 11,1 milhões
de m3/dia, a partir do oitavo ano de implantação. Neste Estado o Projeto de Distribuição de Gás
Natural prevê a instalação, ao longo do gasoduto Bolívia-Brasil, de 21 estações de recebimento
de gás, “City Gates”, onde o consumo potencial está estimado em 15,0 milhões de m3/dia.
Para efetivar a distribuição de gás natural a partir do GASBOL, a COMGAS implantou até o
momento mais de 300 km de rede na sua área de concessão. O sistema objeto deste estudo
consiste da expansão da rede de distribuição para atendimento a consumidores residenciais e
comerciais existentes nos municípios de Cubatão, Santos e São Vicente.
3.2. Localização
O SDGN Bolsão Santos será implantado nos municípios de Cubatão, Santos e São Vicente,
integrantes da Região Metropolitana da Baixada Santista.
O Município de Cubatão onde tem início o traçado do gasoduto dista cerca de 57 km da Capital
pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Cônego Domenico Rangoni (SP-55).
No que se refere ao gerenciamento de recursos hídricos os três municípios estão totalmente
inseridos na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 7 - Baixada Santista,
conforme se visualiza na figura a seguir (SIGRHI 2004a).
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UGRHI’s
1 – Mantiqueira
2 – Paraíba do Sul
3 – Litoral Norte
4 – Pardo
5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí
6 – Alto Tietê
7 – Baixada Santista
8 – Sapucaí / Grande
9 – Mogi-Guaçu
10 – Tietê / Sorocaba
11 – Ribeira de Iguape / Litoral Sul
12 – Baixo Pardo / Grande
13 – Tietê / Jacaré
14 – Alto Paranapanema
15 – Turvo / Grande
16 – Tietê / Batalha
17 – Médio Paranapanema
18 – São José dos Dourados
19 – Baixo Tietê
20 – Aguapeí
21 – Peixe
22 – Pontal do Paranapanema
19 – Baixo Tietê
20 – Aguapeí
21 – Peixe
22 – Pontal do Paranapanema

Região em estudo

FIGURA 3.1 - Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo e a Localização dos municípios na UGRHI 7 - Baixada Santista
3.3. Descrição do Projeto
3.3.1. Características técnicas do gasoduto
Os gasodutos são constituídos por tubulação, conexões e válvulas, interligando os pólos
de origem e destino do gás. O SDGN Bolsão Santos, a ser implantado pela COMGAS, consiste
na extensão da rede existente na área de concessão da empresa. A extensão compreende
76,79 km de rede de distribuição composta por tubos de aço carbono com diâmetros de 12” e
10” e de polietileno de diâmetro de 250 mm, 21 válvulas de bloqueio e 3 (três) ERPs - Estação
Redutora de Pressão.
As principais características da rede a ser implantada são:
•

Produto a ser transportado:

Gás natural

•

Vazão de projeto:

22.500 m3/ h

•

Classe de pressão:

500 psig (35 bar) para os trechos a montante
das ERPs e 55 psig (4 bar) após as ERPs

•

Vida útil do empreendimento:

Cerca de 50 anos

•

Sistema de válvulas:

Manual
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•

Extensão total da rede:

76.793 metros

•

Diâmetro da tubulação:

250 m com Ø 12” e 500 psig
45.201 m com Ø 10” e 500 psig
31.592 m com Ø 250 mm 55 psig

•

Número de ERPs:

3 (Três)

•

Número de válvulas de bloqueio:

21

A COMGAS implantará o gasoduto em questão conforme as diretrizes citadas a seguir, as quais
refletem os padrões e normas existentes.
Diretrizes para implantação do sistema:
•

Localizado no subsolo de vias existentes.

•

Dimensão da vala: 80 cm de largura e aproximadamente 170 cm de profundidade ou
0,92 cm de recobrimento a partir da geratriz superior da tubulação em logradouros públicos
e 150 cm ao longo de rodovias.

•

Para efeito de dimensionamento toda a extensão do gasoduto é enquadrada no item 6 da
Norma NBR 12.712 - “Projeto dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás
Combustível”.

•

A localização das válvulas é definida em função de características operacionais do sistema e
das condições do entorno, além do que, os aspectos de segurança são confirmados pelos
resultados obtidos no Estudo de Análise e Avaliação de Riscos.

3.3.2. Válvulas
As válvulas de bloqueio secionam a tubulação em trechos visando à segurança. A operação
através de manobra das mesmas permite isolar trechos de linha de forma a garantir a
segurança, buscando, sempre que possível, manter a disponibilidade de gás para os
consumidores envolvidos. O distanciamento entre duas válvulas é determinado pela pressão da
linha, diâmetro do tubo e situação do entorno, segundo critérios constantes da NBR 12.712. Os
pontos que demandam válvulas são:
•

Locais de derivação geral ou de ramais.

•

Consumidores a serem atendidos.

•

Nos locais onde há previsão de expansão da rede.

•

Travessias especiais, tais como rede ferroviária, rodovias, pontes e viadutos ou instalações
pontuais (Estações de Redução de Pressão).
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As válvulas são instaladas em caixas de concreto enterradas e dotadas de tampas de ferro
fundido na superfície, o que permite acesso para manobra por meio de um volante, não sendo
necessária a entrada do operador no interior da caixa.
Neste sistema estão previstas 21 (vinte e uma) válvulas de bloqueio.
3.3.3. Estação de Redução de Pressão - ERP
A finalidade da ERP é permitir o abastecimento das Linhas Laterais a uma pressão constante.
Ocorre na ERP um processo de filtragem e redução da pressão que possibilita o suprimento das
linhas laterais. A pressão de entrada é de 500 ou 250 psig (equivalente a 35 bar e 17 bar,
respectivamente) e a de saída pode ser de 100 psig (aproximadamente 7 bar), ou 55 psig
(aproximadamente 4 bar).
Ao longo do gasoduto serão instaladas 3 (três) ERPs, nos seguintes locais:
•

Rua Nossa Senhora de Fátima com a Rua Escritor Mario de Andrade (ERP 1)

•

Rua João Pessoa, entre a Avenida Brás Cubas e Rua da Constituição (ERP 2)

•

Avenida Mário Covas Jr com Rua Vereador Henrique Soler (ERP-3 )

O gás natural chegará na ERP com pressão de 500 psig e sairá com 55 psig. O Anexo 4
apresenta fotos de ERP subterrânea e aérea típicas de sistemas implantados pela COMGAS.
3.3.4. Descrição de traçado
A descrição do traçado, apresentada a seguir, está representada nos desenhos do Anexo 1. O
Anexo 2.1 mostra fotos dos locais por onde passarão os 76,79 km de gasoduto.
O gasoduto projetado tem início no Município de Cubatão, na rede existente na Avenida
Bernardo Geisel Filho, rede esta que atende à Companhia Santista de Papel e Celulose RIPASA.
A partir daí o traçado cruza o Rio Cubatão e segue pela Rua Municipal de acesso à Estação de
Tratamento de Água (ETA) da SABESP até a Bifurcação 1, de onde sai um tramo que continua
pela Rua Municipal e outro em direção à Rodovia Anchieta (SP-150).
O tramo que continua pela Rua Municipal faz travessia da Rodovia Cônego Domênico Rangoni
(SP-055) e segue pelas avenidas Henry Borden, Oswaldo Cruz, Washington Luiz, Cruzeiro do
Sul, Nove de Abril e Presidente Tancredo Neves (Rodovia Caminho do Mar, SP-148), por onde
segue até a altura da Rua Júlio Cunha, onde ocorre a Bifurcação 2 (Anexo 1.2, folhas 1/15 a
3/15).
Desta Bifurcação 2 sai um tramo que cruza a Rodovia Anchieta na altura do km 58,6 e segue
pelas ruas Júlio Cunha, Olívio de Jesus Peralta, Joaquim Jorge Peralta, Portugal e Carlos Gomes,
onde há outra travessia da Rodovia Anchieta, na altura do km 60, após o que o traçado
encontra o outro tramo da Bifurcação 2, cujo traçado foi projetado ao longo da Avenida
Presidente Tancredo Neves (Anexo 1.2, folhas 3/15 e 4/15).
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Após o entroncamento dos dois tramos da Bifurcação 2, o traçado segue acompanhando
a Avenida Presidente Tancredo Neves, faz a travessia do Rio Casqueiro e adentra o
Município de Santos, continuando pela Avenida Presidente Tancredo Neves até Bifurcação 3
(Folhas 3 e 4/15).
Nesta Bifurcação 3 sai um tramo para a Rua José Pinto Blandy e o outro continua
marginalmente à Avenida Presidente Tancredo Neves e Rodovia Anchieta e até a Bifurcação 4,
de onde sai um tramo que adentra a área urbana de Santos após passar pela ERP-1 para
redução da pressão de 500 para 55 psig. A partir da ERP a tubulação do tramo que adentra a
malha urbana passa a ser de polietileno de 250 mm de diâmetro (Folha 5/15).
O tramo da Bifurcação 4 que continua pela Avenida Presidente Tancredo Neves / Rodovia
Anchieta, com diâmetro de 10” e pressão de 500 psig, margeia a área do Porto de Santos
pelas avenidas dos Bandeirantes e Martins Fontes, segue até a Rua São Leopoldo e,
posteriormente, pela Rua João Pessoa até a ERP-2 onde ocorre redução de pressão de 500 para
55 psig e de diâmetro de 10” para 250 mm (Folhas 5 a 7/15).
Voltando à Bifurcação 1, em Cubatão (Folha 1/15), tem-se o tramo que faz a travessia da
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-55) e segue marginalmente à Rodovia Anchieta, pista
sentido São Paulo (neste trecho segue pelas avenidas Martins Fontes e Cruzeiro do Sul até
encontrar o outro tramo da Bifurcação 1). Continua pela Rodovia Anchieta até a Bifurcação 5,
onde sai um tramo para a Rua Augusto Scanobotaro e o outro continua acompanhando a
Rodovia Anchieta até as proximidades da ERP-1. Neste trecho, o traçado cruza o Rio Casqueiro
por meio de travessia aérea (Folhas 1 a 5/15).
Com relação à Bifurcação 3 (Folha 4/15), seu tramo da Rua José Pinto Blandy segue até a
avenida ora identificada como sem nome, por onde continua até a Rua Augusto Scanobotaro
onde encontra o traçado do tramo da Bifurcação 5 (Folha 5/15).
A partir da Rua Augusto Scanobotaro o traçado segue até Avenida Engenheiro Augusto Barata
ao longo da qual cruza um curso d’agua e linha férrea. O traçado projeto continua próximo ao
cais do Saboó, paralelo à linha férrea até Bifurcação 6, de onde sai um tramo pela Rua São
Bento e segue até a Rua São Leopoldo, onde se liga na rede aí projetada (Folhas 5/15 e 6/15).
O outro Tramo da Bifurcação 6 segue pela Rua Tuiuti até alcançar a Rua Antônio Prado, por
onde continua até a Bifurcação 7, de onde sai um tramo que segue pela Rua Brás Cubas até a
Rua João Pessoa onde encontra a rede aí projetada, nas proximidades da ERP 2 (Folhas 6/15 e
7/15).
O outro tramo da Bifurcação 7 continua pela Rua Antônio Prado, Rua João Otávio, passa pela
área de armazéns da CODESP ao longo da Avenida Eduardo P. Guinle, continua pela
Avenida Mário Covas Jr. até a altura da Rua Vereador Henrique Soler, onde está prevista a
implantação da ERP 3, que reduzirá a pressão do gás de 500 para 55 psig. Neste trecho o
traçado cruza os canais 4, 5 e 6 (Folhas 7/15, 10/15, 11/15 e 15/15).
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A partir das ERPs 1, 2 e 3 o traçado adentra a área urbana de Santos e São Vicente, passando
pelas vias a seguir:
•

A partir da ERP 1: Rua Nossa Senhora de Fátima, Avenida Antônio Emmerich onde adentra
o território do Município de São Vicente, seguindo até a rede projetada na Avenida
Marechal Deodoro (Folhas 5/15, 8/15 e 12/15).

•

A partir da ERP 2: Rua João Pessoa, Avenida Conselheiro Nébias até a Bifurcação 8, de
onde sai um tramo para a Avenida Dr. Carvalho de Mendonça, seguindo posteriormente
pela Avenida Senador Pinheiro Machado até a rede projetada na Avenida Presidente Wilson
(Folhas 7/15, 9/15, 10/15 e 13/15) .

•

O tramo que continua pela Avenida Conselheiro Nébias segue até a Bifurcação 9, a partir
de onde sai um tramo que segue pela Rua General Francisco Glicério até encontrar a rede
projetada na Avenida Senador Pinheiro Machado (Folhas 9/15, 10/15 e 13/15).
O outro tramo da Bifurcação 9 segue pela Avenida Afonso Pena até a Bifurcação 10, de
onde sai um tramo acompanhado toda a Avenida Siqueira Campos até a Avenida Mário
Covas Jr. (Folhas 10/15, 11/15, 14/15 e 15/15).
O tramo da Avenida Afonso Pena segue por esta até o seu final, e termina na ERP 3
(Folhas 10/15, 11/15, 14/15 e 15/15).

•

A partir da ERP 3: o traçado segue acompanhando a orla ao longo das avenidas Almirante
Saldanha da Gama, Bartolomeu de Gusmão, Vicente de Carvalho e Presidente Wilson, no
Município de Santos (Folhas 13/15, 14/15 e 15/15).
No Município de São Vicente o traçado segue pela Avenida Padre Manoel da Nóbrega e
Avenida Marechal Deodoro até a Avenida Antônio Emmerich, fechando o sistema
constituinte do Bolsão Santos (Folhas 12/15 e 13/15).

O Quadro a seguir apresenta as extensões de rede segundo os diâmetros, sintetizando o
descrito anteriormente.
QUADRO 3.1 - Caminhamento do Gasoduto
Características da rede
250 m, ∅ 12” e 500 psig

Caminhamento
Avenida Bernardo Geisel Filho, travessia do Rio Cubatão e Rua Municipal de
acesso à ETA da SABESP.
Município de Cubatão (Folha 1/15).

6.619,15 m ∅ 10” e 500 psig

Rua Municipal, Bifurcação 1, travessia da Rodovia Cônego Domênico Rangoni
(SP-55), avenidas Henry Borden, Oswaldo Cruz, Washington Luis, Cruzeiro
do Sul, Nove de Abril, Presidente Trancredo Neves (Rodovia Caminho do Mar,
SP-148) até a Bifurcação 2.
Município de Cubatão (Folhas 1/15 a 3/15)

3.656,20 m ∅ 10” e 500 psig

A partir da Bifurcação 2: Ruas Júlio Cunha, Olívio de Jesus Peralta, Joaquim
Jorge Peralta, Portugal, Carlos Gomes, travessia da Rodovia Anchieta, Avenida
Presidente Tancredo Neves, travessia do Rio Casqueiro, continuação pela
Avenida Presidente Tancredo Neves até a Bifurcação 3.
Municípios de Cubatão e Santos (Folhas 3/15 e 4/15).
Continua
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QUADRO 3.1 - Caminhamento do Gasoduto (Continuação)
Características da rede
1.460,46 m, ∅ 10” e 500 psig

Caminhamento
A partir da Bifurcação 2: Avenida Presidente Tancredo Neves até a altura da
Rua Carlos Gomes onde encontra o outro tramo da Bifurcação 2.
Município de Cubatão (Folhas 3/15 e 4/15).

11.147,06 m, ∅ 10” e 500 psig

A partir da Bifurcação 1: Travessia da Rodovia SP-55, Rodovia Anchieta, Avenida
Martins Fontes, Avenida Cruzeiro do Sul, travessia do Rio Casqueiro,
continuação pela Rodovia Anchieta, Bifurcação 5, continuação pela Rodovia
Anchieta e Avenida dos Bandeirantes até as proximidades da ERP 1.
Municípios de Cubatão e Santos (Folhas 1/15 a 5/15).

15.037,62 m, ∅ 10” e 500 psig

A partir da Bifurcação 3: Rua José Pinto Blandy, avenida sem nome,
Rua Augusto Scanobotaro, Avenida Engenheiro Augusto Barata, Bifurcação 6,
Rua São Bento, Rua Tuiuti, Rua Antônio Prado, Bifurcação 7, Rua Brás Cubas,
continuação pela Rua Antônio Prado, Rua João Octávio, área de armazéns
portuários, Avenida Mário Covas Jr. até a ERP 3.
Município de Santos (Folhas 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 10/15, 11/15 e 15/15).

3.270,29 m, ∅ 10” e 500 psig

Avenida Presidente Tancredo Neves, entre as Bifurcações 3 e 5.
Município de Santos (Folhas 4/15 e 5/15).

3.760,28 m, ∅ 10” e 500 psig

A partir da Bifurcação 4: Avenida Bandeirantes, Avenida Martins Fontes,
Rua São Leopoldo, Rua João Pessoa até a ERP 2.
Município de Santos (Folhas 5/15, 6/15 e 7/15).

4.651,00 m, ∅ 250 mm 55 psig

A partir da ERP 1: Rua Nossa Senhora de Fátima, Avenida Antônio Emerich até
a Avenida Marechal Deodoro.
Municípios de Santos e São Vicente - (Folhas 5/15, 8/15 e 12/15).

4.308,59 m, ∅ 250 mm 55 psig

A partir da ERP 2: Rua João Pessoa, Avenida Conselheiro Nébias, Bifurcações 8
e 9, continuação pela Avenida Conselheiro Nébias até a Rua Vicente de
Carvalho.
Município de Santos (Folhas 7/15, 10/15 e 14/15).

3.808,45 m, ∅ 250 mm 55 psig

A partir da Bifurcação 8: Avenida Dr. Carvalho de Mendonça, Avenida Senador
Pinheiro Machado até a Avenida Presidente Wilson.
Município de Santos (Folhas 09/15, 10/15 e 13/15).

2.448,80 m, ∅ 250 mm 55 psig

A partir da Bifurcação 9: Rua General Francisco Glicério até Avenida Senador
Pinheiro Machado.
Município de Santos (Folhas 09/15 e 10/15).

4.576,08 m, ∅ 250 mm 55 psig

A partir da Bifurcação 9: Avenida Afonso Pena, Bifurcação 10, continuação pela
Avenida Afonso Pena, Avenida Mário Covas Jr. até a ERP 3.
Município de Santos (Folhas 10/15, 11/15, 14/15 e 15/15).

1.211,77 m, ∅ 250 mm 55 psig

A partir da Bifurcação 10: Rua Nilo e Avenida Siqueira Campos até a Avenida
Mário Covas Jr.
Município de Santos (Folhas 10/15 e 11/15).

10.587,25 m, ∅ 250 mm 55 psig

A partir da ERP 3: avenidas Almirante Saldanha da Gama, Bartolomeu de
Gusmão, Presidente Wilson, Manoel da Nóbrega e Marechal Deodoro.
Municípios de Santos e São Vicente (Folhas 12/15, 13/15, 14/15 e 15/15).

TOTAL

76.793,00 m
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3.4. Execução da Obra
3.4.1. Métodos executivos empregados
A obra do gasoduto abrange todas as atividades necessárias para a implantação da rede
de distribuição de gás, incluindo a realização de testes hidrostáticos e pneumáticos e liberação
da rede para a carga de gás e posterior operação. Os procedimentos a serem adotados
estão definidos no documento interno da COMGAS PG30 - Construção - Gestão Ambiental
(Anexo 5.1).
Para execução da obra a COMGAS estima uma faixa de trabalho de 3 m de largura, necessária
para posicionamento de veículos e maquinários e movimentação de trabalhadores. Dentro desta
faixa ocorre também a abertura de vala.
Para implantação de seus sistemas de distribuição de gás natural a COMGAS emprega os
métodos destrutivo e não-destrutivo, cujas principais características estão descritas a seguir e
ilustradas nas fotos do Anexo 4.
Método destrutivo: consiste na escavação mecânica de vala de 80 cm de largura, em média,
e profundidade variável de acordo com o diâmetro da tubulação, de forma a propiciar uma
cobertura, a partir da geratriz superior do tubo, de 92 cm em logradouros públicos e 150 cm ao
longo de rodovias.
O emprego desse método requer uma faixa de trabalho de 3 m de largura ao longo do eixo da
vala para tráfego de equipamentos e veículos, movimentação de trabalhadores, acumulação
temporária do solo escavado e desfile da tubulação.
Após o assentamento da tubulação a vala é reaterrada e a condição do terreno refeita, seja
solo ocupado por gramíneas ou pavimento asfáltico, em terra ou passeio.
Assim, tomando-se por base a abertura de vala de dimensões 80 cm x 170 cm de profundidade,
em média, tem-se a movimentação de solo e pavimento asfáltico de cerca de 104.438,50 m3 ao
longo dos 76.793 m de vala a serem abertos para a implantação do Bolsão Santos.
Método não-destrutivo ou furo direcional: consiste na implantação subterrânea da
tubulação e é utilizado, quando possível, para a travessia de cursos d’água com até 50 m de
largura e Área de Preservação Permanente de 50 m em cada margem.
É empregado, também, em travessias de galerias fechadas de drenagens fluviais e pluviais,
para transposição de sistema viário e ferroviário e em lugares onde a topografia e/ou a
estabilidade do terreno dificultem a abertura de vala para assentamento da rede.
A Figura 3.2 adiante ilustra o conceito do método destrutivo empregado em travessia de
drenagem onde os poços de trabalho foram escavados fora da faixa de APP. O Anexo 6 traz 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.
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FIGURA 3.2 - Esquema de Travessias por Método Não-Destrutivo (Subterrânea)
As obras de implantação do gasoduto serão 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 (método destrutivo) ou poços de trabalho do
método não destrutivo, 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.
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•

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.
Todo o percurso da tubulação será identificado pelas placas de sinalização a serem
colocadas após a conclusão das obras. Estas placas serão colocadas nos pontos singulares
do sistema de distribuição: válvulas de bloqueio, pontos de teste, travessias, locais de
maior concentração de população e de mudança de direção.

As obras serão executadas em conformidade com a norma ANSI/ASME BS 31.8 “Gas
Transmission and Distribution Piping System”.
3.4.2. Travessias de curso d’água e demais infra-estrutura


Obras de travessia de cursos d’água

As travessias dos cursos d’água existentes ao longo de traçado serão executadas por meio
de apoio da tubulação na estrutura de pontes existentes ou pelo método não-destrutivo.
O primeiro método será empregado nas travessias dos rios Cubatão e Casqueiro, enquanto
que o segundo será empregado na travessia de vários cursos d’água de menor porte. O
detalhamento das travessias encontra-se apresentado no Capitulo 4.
O método destrutivo pode prescindir da abertura de vala na faixa de APP dos cursos d’água a
serem transpostos.
No caso de travessias feitas com o apoio da tubulação em ponte não é possível evitar a
intervenção em APP, pois para que a tubulação alcance a estrutura da ponte é necessária a
abertura de vala.
Cabe destacar, contudo, que as valas do SDGN Bolsão Santos serão abertas em faixas de APP
ocupadas pelo corpo de aterro das vias que receberão a rede de gás natural. Dessa forma, não
está prevista a supressão de vegetação em tais áreas.


Travessia de sistema viário e dutos

A transposição das vias de maior movimento, pela rede de gás, será feita com o emprego do
método não-destrutivo, anteriormente descrito, que prescinde da abertura de vala na pista de
rolamento, evitando, assim, a interferência com o tráfego local. O mesmo método aplica-se às
travessias de ferrovias e de dutovias.
Tais travessias estão previstas na Rodovia Anchieta (SP-150) e Rodovia Cônego Domenico
Rangoni (SP-55), linhas férreas da FERROBAN e MRS e na rede de dutos da TRANSPETRO,
conforme mostrado no Desenho 1.2 do Anexo 1.
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3.4.3. Canteiro
A definição sobre a localização do canteiro de obras é critério da empresa contratada para
execução da mesma, sendo, portanto, só conhecida em etapa posterior à fase de licenciamento
ambiental prévio. No entanto, consta da documentação de licitação e de contratação exigências
quanto ao canteiro, conforme norma COMGAS NT.01.01.005 - “Instalação e Organização de
Canteiro” - Anexo 5.2. Os resíduos produzidos na frente de obra e canteiro de serviço são
tratados conforme norma COMGAS - PG26, Anexo 5.3. O Anexo II desta norma, reproduzido a
seguir, relaciona os resíduos produzidos nas áreas em obra e o tratamento dado aos mesmos.
QUADRO 3.2 - Resíduos Gerados em Obra e Forma de Acondicionamento,
Tratamento e Disposição
Resíduo

Classe
(NBR
10004)

Capa asfáltica

Origem

Armazenamento

Destino

Registro

Resp.

03

Abertura de
valas

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Concreto,
brita, pedras

03

Demolição guias,
calçadas, etc

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Solo não
reaproveitável

03

Escavação de
valas, cachimbos

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Materiais
contaminados
com óleo

01

Recebimento de
tubos,
escoramento,
tapumes, etc.

Caçamba

Aterro para
classe 01

Inventário +
Cadri

Contratado

Plásticos em
geral

03

Revestimento
tubulação,
sinalização

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Mantas de
revestimento
(PU)

03

Revestimento
tubulação,
sinalização

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Lixo domiciliar

03

Canteiro de
obras e frente de
serviços

Lixo comum

Aterro
municipal

Inventário

Contratado

Restos de
tinta, solvente

01

Pintura e
revestimento
tubulação

Caçamba

Reuso /
Aterro para
C1

Esgoto
doméstico (1)

-

Canteiro de
obras, pessoal
alojado

Esgoto

Esgoto
municipal

-

Contratado

Esgoto
doméstico (2)

-

Banheiro quím.,
frentes serviço

N/A

Esgoto
municipal

-

Contratado

Graxa, óleo,
lubrificantes
usados

01

Canteiro obras,
equipamentos

Tambor Estação
Moóca

Reuso

Inventário +
Cadri

Contratado

Graxa, óleo,
lubrificantes
usados

01

Canteiro obras,
equipamentos

Tambor Estação
Moóca

Reuso

Inventário +
Cadri

Contratado

Contratado

Continua
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QUADRO 3.2 - Resíduos Gerados em Obra e Forma de Acondicionamento,
Tratamento e Disposição (Continuação)
Resíduo

Classe
(NBR
10004)

Origem

Armazenamento

Destino

Registro

Resp.

Restos
vegetação

03

Cortes devido à
obra, sob
autorização
órgãos
competentes

Caçamba

Aterro
autorizado

-

Contratado

Pigs de
espuma

01

Limpeza de
tubulação

Caçamba Estação
Moóca

Aterro para
classe 01

Inventário +
Cadri

Contratado /
Logística

Sacos de ráfia
(plástico
trançado)

03

Proteção
revestimento

Caçamba

Aterro
autorizado

inventário

Contratado

Entulho

03

Abertura de vala

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Lentes de
vidro

03

EPI corte / solda

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Fonte: COMGAS - Gestão de Resíduos - PG 26.

3.4.4. Áreas de empréstimo e de disposição de solo
Os locais de empréstimo de solo para fechamento de valas, bem como aqueles para destinação
de solo excedente e restos de pavimento 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 realização dessas atividades de forma a
não causar danos ambientais.
3.4.5. Mão-de-obra e duração das obras
Para implantação do SDGN Bolsão Santos serão necessários cerca de 150 trabalhadores em
horário administrativo, que serão conduzidas diariamente ao local de trabalho durante os 15,4
meses (462 dias) previstos para a execução das obras e realização dos testes com a tubulação.
3.4.6. Custo total do empreendimento
A estimativa de custo incluindo serviços de engenharia, aquisição de materiais e execução
de obras é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
3.5. Operação do Sistema
A fase de operação caracteriza-se pelo transporte e distribuição do gás natural. O Bolsão Santos
atenderá consumidores residenciais e comerciais existentes nos municípios atendidos pelo
sistema.
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A distribuição do gás é controlada pela Central de Operação, por meio de um sistema
automático que acompanha dados de operação dos City Gates: pressão, temperatura, vazão e
volume de odorante no tanque. Nesta Central o operador pode atuar remotamente, abrindo e
fechando válvulas, alterando taxa de odorização do gás ou outras funções. É a partir desta
Central que a COMGAS mantém o controle total sobre o fornecimento de gás nas regiões
abastecidas.
Além da automação dos City Gates foi implantado o Programa denominado “Grandes
Consumidores”, que executa leitura remota de vazão do gás. Este programa visa o aspecto
comercial e de segurança no fornecimento.
À parte do monitoramento do sistema pela Central de Operação, o sistema de gás requer 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 4 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR
DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
4.1. Área de Influência
A implantação de um gasoduto de distribuição requer atividades e ações muito simples e
intervenções de pequeno porte que compreendem a abertura de valas de pequenas dimensões,
a movimentação de volume relativamente pequeno de solo, as quais se darão em áreas já
alteradas pela ocupação urbana. Essas características resultam em uma área pequena sujeita a
potenciais impactos diretos do empreendimento. Tal área foi identificada e definida no
presente estudo em 100 m de cada lado do eixo da vala. Assumiu-se que sobre este local
manifestar-se-ão os impactos diretos do empreendimento e os mesmos incidirão principalmente
sobre o meio físico, estando associados à intensificação de processos erosivos devido à
exposição e revolvimento do solo. Esta área foi objeto do diagnóstico quanto aos aspectos de
geologia, geomorfologia, solos, clima, qualidade das águas, uso do solo, zoneamento e
legislação ambiental incidente, vegetação e fauna.
Com relação ao meio biótico, não está prevista qualquer interferência com área ocupada por
vegetação arbórea ou arbustiva, pois o gasoduto será implantado em área exclusivamente
urbana ocupada por vias públicas pavimentadas ou em terra.
No que se refere à área de influência na fase de operação, esta corresponde à área atingida por
vazamentos acidentais e a mesma será considerada no Estudo de Análise de Riscos, cujo
escopo é apresentado no Anexo 7 deste relatório.
4.2. Diagnóstico Ambiental - Meio Antrópico
Nos itens seguintes serão apresentados os aspectos do meio antrópico de interesse para o
empreendimento, quais sejam: análise da compatibilidade do empreendimento com áreas sob
proteção da legislação de cunho ambiental, as diretrizes de uso e ocupação do solo e o
macrozoneamento de Cubatão, Santos e São Vicente ao longo do traçado proposto para o
gasoduto.
Ressalta-se que não haverá desapropriação, nem criação - e conseqüente demarcação - de
faixa de uso exclusivo, visto que a tubulação será implantada em locais públicos compreendido
pelo sistema viário urbano e faixas de domínio de rodovias.
4.2.1. Áreas protegidas por legislação ambiental específica
Para identificar a legislação aplicável na AID do traçado do gasoduto procedeu-se busca nas
prefeituras de Cubatão, Santos e São Vicente. Adicionalmente, consultou-se a legislação
estadual e federal que impõem restrições à ocupação do espaço, seja este urbano ou rural.
Com relação a bens protegidos por legislação específica, foram identificadas na AID: áreas de
preservação permanente, assim definidas pelo Código Florestal, bens protegidos pelo instituto
do tombamento e uma pequena porção do Parque Estadual da Serra do Mar. Todos descritos
nos itens que se seguem.
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4.2.1.1. Áreas de Preservação Permanente
Ao longo do traçado objeto deste RAP foram identificadas 33 APPs associadas a: cursos d’água,
nascente e lago, conforme previsto no Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/65) e suas
atualizações.
Para o lago existente ao longo do traçado considerou-se APPs de 30 m de largura por se tratar
de lago artificial situado em área urbana, no caso, o Porto de Santos (Resolução CONAMA
302/02).
Para a nascente identificada na Rua Municipal de acesso à ETA da SABESP cabe uma APP de
50 m em seu entorno, segundo o Código Florestal e a Resolução CONAMA 303/02.
Os rios e córregos existentes ao longo do traçado ou a serem secionados por este, têm APPs de
30, 50 e 100 m, conforme suas larguras sejam inferiores a 10 m, entre 10 e 50 m ou superior
a 50, como é o caso do Rio Casqueiro, a ser transposto em dois locais distintos.
As intervenções previstas em APPs consistem da abertura de vala para assentamento da
tubulação em situações onde o traçado é perpendicular ao curso d’água e deve fazer sua
transposição, ou quando o traçado e o curso d’água são paralelos.
O quadro a seguir apresenta todas as APPs identificadas ao longo do traçado e aponta aquelas
que sofrerão intervenção. As APPs estão indicadas no Desenho 1.2 do Anexo 1 e podem ser
visualizadas nas fotos do Anexo 2.2.
QUADRO 4.1 - Áreas de Preservação Permanente - APPs Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Rio Cubatão
(APP 1)

100

Rua de acesso a ETA da SABESP.
Município de Cubatão.
(Anexo 1.2, Folha 1/15).

Área de nascente

50

(APP 2)

Com interferência em faixa de APP
devido à abertura de vala para
travessia aérea do rio.

Próximo à Rua Municipal de acesso Com interferência em faixa de APP
a ETA.
devido à abertura de vala.
Município de Cubatão.
(Anexo 1.2, Folha 1/15).

Afluente do Rio Cubatão
canalizado na área da
PETROBRAS

30

(APP 3)

Curso d’água passa sob a Rodovia Com interferência em faixa de
SP-55 e adentra, canalizado, a área APP devido à abertura de vala
paralelamente ao canal.
da PETROBRAS.
Município de Cubatão.
(Anexo 1.2, Folha 1/15).

Afluente do Rio
Paranhos
(APP 4)

50

Rodovia Anchieta.
Município de Cubatão.

Sem interferência. Travessia da APP
por método não-destrutivo.

(Anexo 1.2, Folha 2/15).
Continua
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QUADRO 4.1 - Áreas de Preservação Permanente - APPs Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto (Continuação)

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Afluente do Largo da
Pompeba

30

(APP 5)

Rua Julio
Anchieta.

Cunha

e

Rodovia Com intervenção.
Abertura de vala paralela
perpendicularmente ao canal.

Município de Cubatão.

e

(Anexo 1.2, Folha 3/15).
Rio Casqueiro
(APP 6)

100

Avenida Presidente Tancredo Neves. Com interferência em faixa de APP
Municípios de Cubatão e Santos.
para abertura de vala
(Anexo 1.2, Folha 4/15).

Rio Casqueiro
(APP 7)

100

Rodovia Anchieta.
Municípios de Cubatão e Santos.

Com interferência em faixa de APP
para abertura de vala

(Anexo 1.2, Folha 4/15).
Afluente do Rio
Casqueiro

30

(APP 8)

Avenida Presidente Tancredo Neves Com interferência devido à abertura
em área portuária.
de vala paralelamente ao curso
d’água.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, Folhas 4 e 5/15).

Afluente do Rio São
Jorge

30

(APP 9)

Rua Escritor Mário de Andrade com Com
interferência
devido
à
Avenida Nossa Senhora de Fátima.
implantação da ERP e abertura de
vala.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, Folha 5/15).

Rio São Jorge
(APP 10)

50

Avenida Nossa Senhora de Fátima. Com intervenção devido à abertura
Município de Santos.
de vala paralelamente ao curso
d’água.
(Anexo 1.2, Folha 5/15).

Lago em área portuária

30

Marginal à Avenida
Augusto Barata.

(APP11)

Engenheiro Com intervenção devido à abertura
de vala.

Município de Santos.
(Anexo 1.2, Folha 5/15).

Afluente do Canal de
Piaçaguera

50

APP 12)
Afluente do Canal de
Piaçaguera

Avenida Bandeirantes.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, Folha 6/15).

Sem intervenção. Travessia de
curso d’água por método nãodestrutivo

50

Avenida Engenheiro Augusto Barata. Sem intervenção. Travessia de
curso d’água por método nãoMunicípio de Santos.
destrutivo
(Anexo 1.2, Folha 6/15).

Canal São Jorge
(APP14)

30

Avenida Antônio Emerich.

Canal 1

30

(APP 13)

Município de Santos.
(Anexo 1.2, Folha 8/15).

(APP 15)

Avenida Senador Pinheiro Machado.
Município de Santos.

Sem intervenção. Travessia do
canal por método não-destrutivo

Com intervenção devido à abertura
de vala ao longo do canal.

(Anexo 1.2, folhas 9 e 13/15).
Canal 2
(APP 16)

30

Rua Dr. Carvalho de Mendonça com Com interferência. Abertura de vala
Avenida Bernardino de Campo.
no pavimento da Rua Dr. Carvalho
de Mendonça.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 9/15).
Continua
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QUADRO 4.1 - Áreas de Preservação Permanente - APPs Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto (Continuação)

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Canal 2
(APP 17)

30

Avenida Marquês de São Vicente Com interferência. Abertura de vala
com Avenida Bernardino de Campo. no pavimento da Avenida Marquês
de São Vicente.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 9/15).

Canal 3
(APP 18)

30

Rua General Francisco Glicério com Com interferência. Abertura de vala
Avenida Washington Luis.
no pavimento da Rua General
Francisco Glicério.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 10/15).

Canal 3

30

(APP 19)

Rua Carvalho de Mendonça com Com interferência. Abertura de vala
Avenida Washington Luis.
no pavimento da Rua Carvalho de
Mendonça.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 10/15).

Afluente do Canal 3
(APP 20)

30

Avenida Conselheiro Nébias com Sem intervenção. Travessia do
Avenida Campos Sales.
canal por método não-destrutivo.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 10/15).

Canal 4
(APP 21)

50

Avenida Siqueira Campos.
Município de Santos.

Com intervenção para abertura de
vala ao longo do canal.

(Anexo 1.2, folhas 10 e 11/15).
Canal 4
(APP 22)

50

Avenida Afonso Pena com Avenida Com interferência. Abertura de vala
Siqueira Campos.
no pavimento da Avenida Afonso
Pena.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 10/15).

Canal 5
(APP 23)

50

Avenida Afonso Pena com Avenida Com interferência. Abertura de vala
Almirante Cochrane.
no pavimento da Avenida Afonso
Pena.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 11/15).

Canal 5

50

(APP 24)

Avenida Almirante Cochrane com Com interferência. Abertura de vala
Avenida Mário Covas Jr.
no pavimento da Avenida Mário
Covas Jr.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 11/15).

Afluente do Rio São
Jorge

30

(APP 25)
Canal 2
(APP 26)

Avenida Marechal Deodoro
Avenida Monteiro Lobato.
Município de São Vicente.
(Anexo 1.2, folha 12/15).

30

com Com intervenção ao longo da
Avenida Marechal Deodoro devido à
abertura de vala paralelamente ao
canal.

Avenida Presidente Wilson com Com interferência. Abertura de
Avenida Dr. Bernardino de Campos. vala no pavimento da Avenida
Presidente Wilson.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 13/15).
Continua
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QUADRO 4.1 - Áreas de Preservação Permanente - APPs Identificadas ao Longo do
Caminhamento do Gasoduto (Continuação)

Corpo d’Água

Largura da
APP

Localização

Previsão de Interferência

(m)
Canal 3
(APP 27)

30

Rua Vicente de Carvalho
Avenida Washington Luis.
Município de Santos.

com Com interferência. Abertura de vala
no pavimento da Rua Vicente de
Carvalho.

(Anexo 1.2, folha 14/15).
Canal 4
(APP 28)

50

Avenida Bartolomeu de Gusmão Com interferência. Abertura de
com Avenida Siqueira Campos.
vala no pavimento da Avenida
Bartolomeu de Gusmão.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 14/15).

Canal 5

30

(APP 29)

Avenida Bartolomeu de Gusmão Com interferência. Abertura de
com Avenida Almirante Cochrane.
vala no pavimento da Avenida
Bartolomeu de Gusmão.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 14/15).

Canal 6
(APP 30)

50

Avenida Bartolomeu de Gusmão Com interferência. Abertura de
com Avenida Coronel Joaquim vala no pavimento da Avenida
Montenegro.
Bartolomeu de Gusmão.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 15/15).

Canal 7
APP 31

30

Avenida Almirante Saldanha
Gama.
Município de Santos.

da Com interferência. Abertura de vala
no pavimento da Avenida Almirante
Saldanha da Gama.

(Anexo 1.2, folha 15/15).
Canal 6
APP 32

50

Avenida Afonso Pena com Avenida Com interferência. Abertura de vala
Coronel Joaquim Montenegro.
no pavimento da Avenida Afonso
Pena.
Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 15/15).

Canal 6
APP33

50

Avenida Mário Covas
Avenida
Coronel
Montenegro.

Jr. com Com interferência. Abertura de vala
Joaquim no pavimento da Avenida Mário
Covas Jr.

Município de Santos.
(Anexo 1.2, folha 15/15).

Destaque-se que a base cartográfica do IGC utilizada para identificar as APPs data de 1983.
Nesta ocasião, várias drenagens que corriam a céu aberto, hoje encontram-se canalizadas em
meio a malha urbana ou sistema viário, como é o caso da drenagem que está canalizada em
galeria fechada ao longo da Avenida Cruzeiro do Sul, em Cubatão (Folha 2/15). Nestes casos
não se considerou a existência de APP para tais corpos d’água.
Cabe ainda citar que parte do traçado nos municípios de Cubatão e Santos está prevista em
trechos de rodovias que margeiam manguezais, como é o caso da Rodovia Anchieta. Contudo,
o gasoduto será implantado no corpo de aterro dessas rodovias, de forma que não haverá
intervenção direta das obras nesta vegetação / ecossistema, considerados áreas de preservação
permanente pelo Código Florestal.
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4.2.1.2. Parque Estadual da Serra do Mar
O Parque Estadual da Serra do Mar foi criado pelo Decreto nº 10.251, de 30 de agosto de 1977
“com a finalidade de assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem
como para garantir sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e científicos”, artigo 1º.
Compreende uma área de aproximadamente 315 mil hectares, numa extensão que vai desde a
divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro até o município de Itariri, no sul do Estado, passando
por toda a faixa litorânea, abrangendo 28 municípios. Assim, o Parque Estadual da Serra do Mar
representa a maior porção contínua preservada de Mata Atlântica do Brasil englobando
escarpas e alguns promontórios da Serra do Mar, porções do Planalto Atlântico e segmentos
restritos de planícies costeiras. Detém assim, a maior parte das nascentes dos rios que vertem
para o Atlântico, responsável pelo abastecimento de água das populações urbanas do litoral
(www.ambiente.sp.gov.br/).
O decreto de criação do Parque excluiu as áreas ocupadas por estradas governamentais, linhas
elétricas ou telegráficas, oleodutos, reservatórios de água e usinas elétricas existentes à época.
Esta UC é administrada pelo Instituto Florestal, órgão da Secretaria do Meio Ambiente.
Da área total do Parque, 30% das terras são de domínio do Estado. Os 70% restantes estão
sob ação discriminatória por iniciativa da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Instituto de
Terras (ITESP), órgãos subordinados à Secretaria da Justiça, ou sub judice em decorrência de
ações de desapropriação indireta movidas por pessoas físicas e jurídicas que alegam ser
proprietárias das áreas e reivindicam do Estado indenizações.
Devido às suas dimensões, o Parque Estadual da Serra do Mar é administrado por Núcleos que
são bases instaladas em áreas de domínio do Estado, com exceção do Núcleo de São Sebastião,
cuja implantação está se iniciando. Os núcleos são:
•

Cubatão

•

Caraguatatuba / São Sebastião

•

Santa Virgínia

•

Picinguaba

O Núcleo Cubatão, onde se insere o início do traçado do gasoduto, na área da EMAE - Empresa
Metropolitana e Água e Energia, tem cerca de 115 mil hectares, envolvendo quinze municípios
das regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista.
A Figura 4.1 a seguir, mostra a inserção do traçado do SDGN Bolsão Santos no Parque
Estadual.
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4.2.1.3. Bens Tombados
Os municípios de Cubatão, Santos e São Vicente têm em seus territórios vários bens protegidos
pelo instituto do tombamento, sob a tutela das respectivas secretarias de cultura.
O Tombamento envolve um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o objetivo de
preservar, através da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural,
arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a
ser destruídos ou descaracterizados.
Os bens de Cubatão e São Vicente estão a mais de 300 m de distância do traçado projetado
para o gasoduto.
Contudo, no Município de Santos onde há muitos bens tombados, o traçado do gasoduto
adentra a área envoltória de proteção de alguns bens.
Grande parte dos bens tombados está inserida na Área de Proteção Cultural instituída pela Lei
Complementar 312/98 e incorporada ao Programa de Revitalização e Desenvolvimento da
Região Central Histórica de Santos - Alegra Centro - instituído pela Lei Complementar 470/03.
Artigo 4º da Lei Complementar 470/03 estabelece que os imóveis localizados nas Áreas
de Proteção Cultural, em conformidade com a setorização estabelecida na Lei Complementar
nº 312/98, são enquadrados em um dos 4 (quatro) níveis de proteção - NP, assim
especificados:
•

Nível de Proteção 1 (NP 1) - Proteção total, atinge imóveis a serem preservados
integralmente, toda a edificação, os seus elementos construtivos e decorativos, interna e
externamente;

•

Os bens com esse nível de proteção têm uma área de proteção de 300 m no entorno dos
mesmos.

•

Nível de Proteção 2 (NP 2) - Proteção parcial, atinge os imóveis a serem preservados
parcialmente, incluindo apenas as fachadas, a volumetria e o telhado;

•

Nível de Proteção 3 (NP 3) - Livre opção de projeto, mantendo-se porém, a tipologia
predominante dos imóveis NP1 e NP2 existentes na testada da quadra;

•

Nível de Proteção 4 (NP 4) – Livre opção de projeto, respeitados os índices urbanísticos da
zona em que o imóvel se encontrar, conforme a Lei Complementar nº 312/98 e suas
alterações.

O traçado projetado para o gasoduto do Bolsão Santos passa dentro de raio de proteção de
300 m de vários desses bens localizados nas áreas de Proteção Cultural: Centro - Valongo e Vila
Paquetá, conforme se verifica nas Figuras 4.2 e 4.3 adiante.
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Além dos bens inseridos na área de Proteção Cultural há ainda, próximo ao traçado projetado,
bens tombados na Avenida Conselheiro Nébias e na orla que podem ser visualizados nos
desenhos do Anexo 1.3. São estes:
•

Bem Tombado 1: Imóvel situado à Avenida Conselheiro Nébias nº 361, no bairro de Vila
Mathias, Folha 6/11.

•

Bem Tombado 2: Imóvel situado à Avenida Conselheiro Nébias nº 488, no bairro
Encruzilhada, edifício onde abriga a “Capitania dos Portos do Estado de São
Paulo, Folha 6/11.

•

Bem Tombado 3: Escola Estadual de Segundo Grau "Dona Escolástica Rosa", situada à
Avenida Bartolomeu de Gusmão nº 111, Folha 7/11.

•

Bem Tombado 4: Imóvel situado à Avenida Conselheiro Nébias nº 586 (vide Folha 9/11).

•

Bem Tombado 5: Imóvel situado à Avenida Conselheiro Nébias nº 689, no bairro
Boqueirão, edifício onde está localizado o “Instituto Histórico e Geográfico de Santos” (vide
Folha 9/11).

•

Bem Tombado 6: Monumento Comemorativo da Independência do Brasil em Glorificação
aos Irmãos Andradas, situado à Praça Independência (vide Folha 9/11).

•

Bem Tombado 7: Imóvel onde está implantado o edifício de dois pavimentos (atual Agência
da Caixa Econômica Federal), situado à Avenida Presidente Wilson nº 13 (vide Folha 9/11).

Na área de influência do gasoduto há também áreas em processo de tombamento
representadas pelos Jardins da Orla e pelos Canais da cidade de Santos. A proposta de
tombamento dos canais não prevê área envoltória. Assim as obras de transposição dos mesmos
não conflitam com a proposta de tombamento em curso no CONDEPHAAT.
Considerando que gasodutos ficam sob o solo, a implantação dos mesmos dentro do raio de
proteção dos bens não descaracterizará o bem tombado ou seu entorno. Cabe ressaltar que as
obras de implantação são de pequeno porte e por esta razão não representam riscos de trinca
ou comprometimento da estruturas dos mesmos. A característica do empreendimento proposto
vai de encontro ao estabelecido na Lei Complementar 470/03, artigo 11, que recomenda o

“embutimento subterrâneo das redes aéreas de energia elétrica, telefonia, de TV a cabo e
outras” para “ ... conferir e assegurar à paisagem urbana da Região Central Histórica de Santos
características originais, estéticas e funcionais dos logradouros públicos...”.
4.2.2. Zoneamento municipal

Este item apresenta o resultado da análise da legislação ambiental editada pelos poderes
Federal, Estadual e Municipal, tendo em vista identificar aspectos conflitantes e restritivos para
a implantação e operação do empreendimento proposto, no que diz respeito a questões
urbanísticas e de uso e ocupação do solo.
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4.2.2.1. Metodologia
A análise dos condicionantes urbanísticos e do uso e ocupação do solo na área de influência
direta do gasoduto da COMGAS, na região de Cubatão / Santos / São Vicente (faixas de 100 m
do eixo do seu traçado), foi realizada com base na legislação urbanística desses municípios e na
interpretação das fotografias aéreas mais recentes disponíveis, das áreas por onde passa o
traçado do gasoduto.
Foram utilizadas fotografias aéreas verticais métricas coloridas de fevereiro de 2002 (foto 12 faixa 01; foto 20 - faixa 02; foto 22 - faixa 03; fotos 13 e 15- faixa 04; fotos 03, 05 e 07 - faixa
05), na escala aproximada de 1:20.000 e 1:25.000 (foto 10 - faixa 14b, de maio de 2002).
Essas fotografias, obtidas em vôo executado pela Base Aerofotogrametria e Projetos, foram
ampliadas para a escala 1:10.000. Sobre a base constituída pelas fotos aéreas foram lançadas
as informações referentes ao zoneamento municipal.
Foram levantados e analisados os principais documentos de regulação urbanística dos
municípios abordados, representados pela lei do Plano Diretor e outros documentos legais
decorrentes, como a Lei de Zoneamento ou de Uso e Ocupação do Solo. Esta análise foi
acompanhada pelo exame dos mapas municipais disponíveis, verificando-se as zonas de uso e
ocupação do solo definidas para o traçado do gasoduto e outras restrições estabelecidas.
Muitas vezes as disposições relativas a macrozoneamento (geralmente legislação desenvolvida
a partir de 1990), zoneamento municipal, uso e ocupação do solo e meio ambiente estão
contidas em apenas um desses documentos legais, cuja denominação é variada para os
diversos municípios, mas geralmente esses dispositivos estão contidos no Plano Diretor e na Lei
de Zoneamento Urbano ou de Uso e Ocupação do Solo. Eventualmente, os municípios
apresentam também leis específicas de caráter ambiental.
A descrição geral do uso e ocupação do solo predominante em cada Zona por onde passa o
traçado do gasoduto foi realizada tendo em vista os seguintes conceitos:

Áreas com equipamentos ou instalações de grande porte – na região analisada, estas áreas
abrangem grandes construções e instalações relacionadas a estabelecimentos industriais e
portuários, principalmente, além de comerciais, de serviços e institucionais de grande porte,
que se encontram dentro ou adjacentes às áreas urbanizadas. Incluem terrenos com vegetação
herbácea, pertencentes às áreas desses usos.

Campo antrópico - Áreas com vegetação herbácea, já penetradas por usos antrópicos, que

descaracterizam sua capacidade edáfica para atividades baseadas na capacidade produtiva dos
solos. Representam, nesta interpretação, áreas junto à urbanização consolidada, que já
sofreram interferências de usos urbanos, cobertas por vegetação herbáceo-arbustiva. Pode
incluir pequenas construções isoladas, não compreendidas no tipo anterior, e áreas de solo
exposto ou movimento de terra.
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Áreas urbanas consolidadas e outros núcleos residenciais - Este conceito abrange áreas em que

a ocupação urbana está consolidada nos municípios presentes na área em estudo, incluindo
desde áreas urbanizadas contínuas até as descontínuas (urbanização em expansão), com
loteamentos implantados ou em processo de implantação e ainda as ocupações irregulares,
integrados às áreas urbanas consolidadas pelas dinâmicas locais, além de pequenas áreas com
vegetação herbácea, relacionadas aos usos presentes nessas áreas. Considera os usos
residenciais, comerciais, de serviços, institucionais e industriais de pequeno e médio porte,
presentes nessas áreas urbanizadas.

Vegetação arbustiva e arbórea - Nesta categoria estão compreendidas as formações arbóreas e
arbustivas de algum porte, representadas, nesta região, pelas diferentes categorias de
vegetação nativa e pelas florestas homogêneas, além de agrupamentos arbóreos esparsos em
áreas rurais e urbanas.

Águas estuarinas e fluviais - Todas as superfícies líquidas existentes nas fotos, que compõem o
sistema estuarino e fluvial presente na área em estudo.

A análise será apresentada por município, dada a diferença de situação entre Cubatão, Santos e
São Vicente quanto às disposições de uso e ocupação do solo. As informações referentes à
legislação urbanística e ao uso e ocupação do solo em data recente estão apresentadas nas
Folhas 1/11 a 11/11 do Anexo 1.3.
4.2.2.2. Condicionantes Urbanísticos Locais e Uso do Solo
A área atravessada pelo gasoduto a ser construído consiste, em muitos trechos, em rodovias e
áreas industriais e outras intensamente urbanizadas, começando em Cubatão, passando por
Santos e depois por São Vicente. Em Santos, no percurso do gasoduto, estão localizados alguns
imóveis tombados pelo patrimônio histórico, que foram assinalados nesta análise e
apresentados em Figuras complementares e em seção própria. Em cada município, os aspectos
principais a serem avaliados quanto aos condicionantes urbanísticos e uso do solo ao longo do
percurso são apresentados a seguir.


Município de Cubatão

A legislação analisada é composta pelas leis a seguir especificadas:
•

Lei Complementar Nº 2.512 de 10 de setembro de 1998 - Institui o Novo Plano Diretor do
Município de Cubatão, e dá outras providências;

•

Lei Complementar Nº 2.513 de 10 de setembro de 1998 - Institui Normas Sobre o
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Cubatão, e dá outras providências.

A Lei Complementar Nº 2.512/1998 refere-se às diretrizes e princípios gerais para o
desenvolvimento municipal e assinala, no Artigo 5º, como objetivos estratégicos, a dinamização
da economia municipal e a valorização da Paisagem Urbana. A Lei Complementar Nº
2.513/1998 estabelece o Macrozoneamento municipal, as normas de uso e ocupação do solo e
seus parâmetros.
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Segundo a Lei Complementar nº 2.513/1998, no seu Artigo 3º, o município de Cubatão dividese em Área Urbana de Preservação (que compreende toda a área do Parque Estadual da Serra
do Mar, conforme o Decreto Estadual nº 10.251, de 30 de agosto de 1977 e todas as alterações
posteriores) e Área Urbana (que compreende o restante da área do Município). Esta, por sua
vez, divide-se em duas grandes categorias de áreas: as Áreas Especiais e as Áreas Urbanas
Funcionais, aplicando-se sobre estas últimas as restrições urbanísticas relativas ao uso e
ocupação do solo (Artigo 4º).
As Áreas Especiais são aquelas que requerem um regime urbanístico especial, no que diz
respeito às suas características de localização, situação topográfica, proteção à saúde pública e
ao patrimônio histórico-ambiental, nos seus aspectos ecológicos, paisagísticos e culturais, bem
como no que diz respeito a equipamentos urbanos, programas e projetos governamentais
implantados nessas áreas (Artigo 38).
As Áreas Especiais podem ser: Áreas de Interesse Público; Áreas de Interesse Ambiental e
Áreas de Interesse Urbanístico (Artigo 39). Nestas Áreas a diretriz de ocupação proposta pelos
empreendedores deve ser aprovada pela Prefeitura Municipal de acordo com os usos
estipulados pelo artigo 41 e a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (conforme Parágrafo
Único do Artigo 39).
As Áreas de Interesse Público (IP), segundo o Artigo 40, são aquelas onde estão ou deverão ser
implantados os equipamentos urbanos e os projetos governamentais ou privados, de
comprovado interesse público (novos equipamentos sociais, infra-estrutura e serviços urbanos,
reurbanização de interesse social e empreendimentos geradores de emprego e renda para o
Município), devendo obedecer às diretrizes do Plano Diretor quanto ao uso e ocupação do solo.
As Áreas de Interesse Urbanístico-AIU, são as Áreas de Preservação ou de Renovação da
Paisagem Urbana (Artigo 43), que são aquelas que contém bens ou valores sócio-culturais
dignos de serem preservados e recuperados, com vistas a atender aos objetivos do Plano
Diretor (Artigo 44). Nenhuma das áreas assim classificadas está presente na AID.
As Áreas de Interesse Ambiental são aquelas regulamentadas pelos instrumentos legais
vigentes nas esferas federal, estadual e municipal, e podem ser Zona de Reserva Ecológica ZRE e Zona de Preservação - ZPE (Artigos 46 a 50). Qualquer intervenção nas Áreas de
Interesse Ambiental deverá estar de acordo com as legislações federais e estaduais, a que se
submetem (bem como com as diretrizes do Plano Diretor), e será definida por projeto de
ocupação aprovado por lei específica (Parágrafo Único do Artigo 48).
As Áreas Urbanas Funcionais são as que estão sujeitas aos padrões urbanísticos previstos na Lei
Complementar nº 2.513/1998, disciplinando o uso e ocupação do solo e incluindo os
dispositivos de controle das edificações (Código de Edificações do Município). Esses padrões
também objetivam compatibilizar as densidades populacionais e as atividades com a
disponibilidade de equipamentos urbanos.
Nos objetivos e diretrizes gerais da Lei Complementar Nº 2.513/1998 (Artigos 7º e 8º) não há
referências sobre sistemas de infra-estrutura de energia, como é o caso do gasoduto em
análise.
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As Zonas Especiais por onde se estende o gasoduto e/ou sua área de influência direta são a IPÁrea de Interesse Público e a ZPE – Zona de Preservação Ecológica. As Zonas de uso presentes
nas áreas que abrangem a AID e o gasoduto são:
•

ZCS – Zona de Comércio e Serviço de Apoio à Indústria

•

ZR2 - Zona Residencial de Média Densidade

•

ZR3 - Zona Residencial de Alta Densidade

O parágrafo único do Artigo 40 define como interesse público a “... implantação de novos
equipamentos sociais, infra-estrutura e serviços urbanos, reurbanização de interesse social e
empreendimentos geradores de emprego e renda para o Município."
O empreendimento e sua AID estendem-se pelas zonas IP-9 e IP-10, definidas no Artigo 41
como: IP-9 – “Áreas livres públicas, junto ao sistema rodo-ferroviário, com usos compatíveis
com as ZCS constantes do Anexo 3”; e IP-10 - “Áreas com indicação de uso
predominantemente compatíveis com ZCS constante do Anexo 3, admitidos os usos residenciais
dentro dos limites da Vila dos Pescadores”.
Segundo o Artigo 50 da Lei Complementar nº 2.513/1998, os usos permitidos nas ZPEs são
aqueles restritos às instituições relacionadas às atividades ecológicas, de pesquisa científica, e
educacional, visando a preservação e recuperação dessas zonas (parágrafo 1º desse Artigo).
Apenas a AID do empreendimento proposto está nessas Zonas Especiais, na ZPE-1C (lado oeste
da rodovia Anchieta), que refere-se ao Parque dos Manguezais / C - Quadrilátero, e na ZPE-3 Ponta do Casqueiro.
As características e parâmetros urbanísticos das Zonas de Uso (Áreas Urbanas Funcionais) em
que estão presentes a AID e o empreendimento, segundo o mapa do plano Diretor e a Lei
Complementar nº 2.513/1998, são apresentados a seguir.
ZCS - Zona de Comércio e Serviço de Apoio à Indústria
Caracteriza-se pela predominância de serviços, com ênfase naqueles de atendimento a
atividades industriais (Artigo 65). O Artigo 59 da Lei Complementar nº 2.513/1998, inciso V,
aponta as seguintes áreas situadas no percurso do gasoduto e sua AID: 3-Basan (trecho do
início do percurso, onde são “admitidas, sob controle especial, indústrias das categorias I2, bem
como ampliações das existentes, desde que devidamente aprovadas pelos órgãos de controle
ambiental, nas demais esferas de governo.”, conforme parágrafo 2º) e 4-Casqueiro (4B e 4E,
trecho final, no município, onde são admitidos usos residenciais, conforme parágrafo 3º).
Os usos permitidos e parâmetros urbanísticos (conforme Anexo 3 - Parágrafo Único do Artigo
59) são apresentados no Quadro 4.2 adiante, que é um resumo do Anexo 3 – Quadro referente
ao regime urbanístico, da Lei Complementar nº 2.513/1998.
As Zonas Residenciais (ZR) abrangem atividades residenciais, exercidas em função da
habitação, além de atividades complementares ou compatíveis e os equipamentos locais
comunitários e de serviço público (Artigo 60 da Lei Complementar nº 2.513/1998). As Zonas
Residenciais presentes na AID são a ZR2 - Zona de Uso Residencial de Média Densidade e a
ZR3 - Zona de Uso Residencial de Alta Densidade, que são especificadas a seguir:
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ZR2 - Zona de Uso Residencial de Média Densidade
As áreas relacionadas com o Gasoduto e sua AID, segundo o mapa do plano Diretor e o Artigo
59 da Lei Complementar nº 2.513/1998, inciso II, são a 2-Vila Natal; 3-Costa Muniz; e 4-Vila
São José.
ZR3 - Zona de Uso Residencial de Alta Densidade
A área relacionada com o Gasoduto e sua AID, segundo o Artigo 59, inciso III, é a ZR3-2Jardim Casqueiro.
A seguir são apresentados os usos permitidos e parâmetros urbanísticos para estas 3 Zonas de
Uso, no Quadro 4.2, adaptado do Anexo 3 (Lei Complementar nº 2.513/1998).
QUADRO 4.2 - Usos Permitidos e Parâmetros Urbanísticos

(m )

Taxa de
Ocupação
Máxima

Coef. de
Aproveit.
Máximo

R2-03 / R3 / I1/ E1 / R1

250

0,56

2,24

R2-03 / R3 / I1 / E1

250

0,56

4,00

250

0,56

2,24

Zona de
Uso

Uso Conforme

Uso Sob Controle Especial

ZR2

C1 / R2 / S1

ZR3

R1 / C1/ R2/ S1

ZCS

C1/ S1/ E1/ I1

Área Mínima

R1 / R2-02 / R2-03 / E2 /
C2 / S2 / I2

2

Fonte: Anexo 3 - Quadro referente ao regime urbanístico, da Lei Complementar nº 2.513/1998.

A identificação desses usos é a seguinte:
R1 - Residência Unifamiliar
R2 - Residência Multifamiliar
R3 - Conjunto Residencial
C1 - Comércio Diversificado Compatível Com o Uso Residencial
I1 - Indústria Diversificada
I2 - Indústria Especial
S1 - Serviços Compatíveis Com o Uso Residencial
S2 - Serviços Diversificados
E1 - Instituições Compatíveis Com o Uso Residencial
E2 - Instituições Diversificadas
O Artigo 58 define as categorias de usos permitidos no município de Cubatão. Destes,
apresentados por extenso, a seguir, poder-se-ia considerar como o mais associado às
características do empreendimento o apresentado no Inciso VIII desse Artigo, que estabelece
que “Serviços Compatíveis com o Uso Residencial (S1) são estabelecimentos destinados à
prestação de serviços à população, ou não, que podem se adequar aos mesmos padrões de
usos residenciais, no que diz respeito às caraterísticas de ocupação dos lotes, de acesso, de
tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, vibrações e de poluição ambiental;”.
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Este artigo, embora possa ser associado ao empreendimento, não se aplicaria muito ao
gasoduto porque se refere a atividades/usos instalados em imóveis, como estabelecimentos de
prestação de serviços, e não instalações de infra-estrutura, como é o caso do gasoduto. Mas
seria o mais aproximado, uma vez que essas Leis Complementares não fazem menção a
normas para instalação de redes de infra-estrutura de energia no município.
A seguir é feita a descrição do percurso do gasoduto, sendo especificadas as Zonas Especiais e
Zonas de Uso em que o empreendimento e sua AID se inserem, apresentação que é
acompanhada pela descrição das características principais de uso e ocupação do solo aí
verificadas, como pode ser observado nos desenhos do Anexo 1.3.
O traçado inicia-se pouco antes da travessia do Rio Cubatão (T1), passando depois ao lado da
ETA da SABESP e prosseguindo ao lado da linha de transmissão até a travessia T2 (duto da
TRANSPETRO), quando então o gasoduto dirige-se para sudeste, atravessando a Rodovia
Cônego Domenico Rangoni (T3-A), depois outro duto da TRANSPETRO (T4-A), até cruzar a
linha de trens de Ferroban (T5-A). Nesse ponto, o traçado passa a acompanhar a Avenida
Osvaldo Cruz até a Rua F. Cunha e, depois, pela Avenida Cruzeiro do Sul, que inicialmente é
uma paralela à Rodovia Anchieta, depois se afastando em direção à linha férrea da FERROBAN
e à Avenida Nove de Abril, como pode ser visto na Folha 2/11).
Pouco antes do traçado cruzar a Rodovia Cônego Domenico Rangoni, há outro tramo do
gasoduto que faz a travessia T3-B, passa ao lado do trevo (T4-B) entre essa rodovia e a Via
Anchieta e passa a acompanhar esta última, com as travessias T6 (TRANSPETRO) e T5-B
(Ferrovia). Os dois tramos passam a acompanhar a Rodovia Anchieta, um ao lado e o outro, em
rua paralela (seguindo, depois, ao lado da ferrovia).
O uso e ocupação do solo neste trecho do traçado e sua área de influência direta é constituído
por áreas de vegetação herbácea e arbórea, entremeadas por terrenos com instalações
industriais (na sua maioria, instalações da PETROBRAS) ou de equipamentos de serviços
públicos (como a ETA da SABESP) e instalações viárias (e as dutovias e linhas de transmissão
assinaladas) até pouco antes da travessia T5-A, em que começa a estar presente a área urbana
consolidada de Cubatão (área do bairro Vila Nova).
O primeiro trecho descrito constitui a ZCS – Zona de Comércio e Serviço de Apoio à Indústria,
segundo a Lei nº 2.513/98. As áreas urbanizadas estão definidas como ZR2 - Zona Residencial
de Média Densidade. Nestas últimas, além de usos residenciais e terciários de abrangência
local, pode-se identificar algumas edificações de maior porte, relacionadas a usos terciários e
mesmo industriais. Este trecho do traçado pode ser visto na Folha 1/11.
Um dos tramos do gasoduto prossegue acompanhando a Rodovia Anchieta, como pode ser
observado na Folha 2/11. O outro tramo, ao encontrar a ferrovia, estende-se ao seu lado, por
um trecho, na Avenida Nove de Abril, e depois prossegue ao longo da Avenida Presidente
Tancredo Neves até a Travessia T8 da Via Anchieta. Após a travessia da Rodovia Anchieta o
traçado circunda uma instalação de grande porte, prosseguindo até a Rua Olívia de Jesus
Peralta, por onde segue por um pequeno trecho. Depois esse tramo acompanha a Rua
Portugal, ao lado da linha de transmissão da CPFL (Jardim Casqueiro), passando também ao
lado do Largo da Criança, até a Rua Carlos Gomes, onde inflete novamente, atravessa a Via
Anchieta na travessia T9, indo ligar-se ao tramo da Avenida Presidente Tancredo Neves.
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Estes tramos do gasoduto passam junto à (e entre) áreas urbanizadas, à ferrovia e à Via
Anchieta, em que se observa o predomínio de áreas residenciais de padrão médio a popular e
precário (Jardim Casqueiro e Vila dos Pescadores). Sua área de influência direta abrange áreas
de mangue, tanto ao lado da ferrovia (Avenida Presidente Tancredo Neves) quanto ao lado da
Via Anchieta (Folha 2/11). Depois da ZR2 (Zona de Uso Residencial de Média Densidade),
referente à Vila Natal, as áreas a oeste da Via Anchieta ocupadas por manguezais, estão
definidas como ZPE – Zona de Preservação Ecológica, onde se insere o Parque Municipal Cotia
Pará, até próximo à interligação Anchieta / Imigrantes.
Do outro lado da Via Anchieta, existe uma ZR2 (Zona de Uso Residencial de Média Densidade)
até a ferrovia, seguindo-se uma IP-Área de Interesse Público que se estende ao lado da ferrovia
(a leste), em toda a sua extensão até o limite municipal, incluindo também uma estreita faixa
entre a ferrovia e a Via Anchieta (Folha 3/11).
Junto à interligação Anchieta-Imigrantes, a oeste da rodovia, existe uma faixa larga definida
como ZCS (Zona de Comércio e Serviço de Apoio à Indústria), até pouco depois da Rua
Joaquim Jorge Peralta, a partir da qual essa Zona prossegue mais estreita (entre a rodovia
Anchieta e a área urbanizada do Jardim Casqueiro, definida como ZR), alargando-se, um pouco,
próximo à divisa municipal e, logo depois, sendo substituída novamente pela ZPE (Zona de
Preservação Ecológica). A oeste desta ZCS localiza-se a ZR3 (Zona de Uso Residencial de Alta
Densidade) do Jardim Casqueiro.
Os dois tramos atravessam o Rio Casqueiro, pelas travessias T11-A e T11B, e passam a
percorrer o Município de Santos (Folha 3/11).


Município de Santos

A legislação analisada é composta pelas leis especificadas a seguir:
•

Lei Complementar N. º 311 de 24 de Novembro de 1998. Institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de Santos e dá outras providências.

•

Consolidação da Lei Complementar N.º 312 de 24 de Novembro de 1998, que disciplina o
Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo na Área Insular do Município de Santos, e dá
outras providências. Inclui Alterações: Lei Complementar N.º 387 de 13 de Abril de 2000 e
Lei Complementar N.º 448 de 30 de Dezembro de 2001. Atualizada até 09 de Maio de
2002.

•

Lei Complementar Nº. 84 de 14 de Julho de 1993 - Institui o Código de Edificações no
Município de Santos e adota providências correlatas;

•

Lei Complementar Nº. 470 de 5 de fevereiro de 2003 – cria o Programa de Revitalização e
Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos - Alegra Centro.

A Lei Complementar N. º 311/1998 (Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do
Município de Santos) estabelece o Macrozoneamento do município nos Artigos 5º (em que o
território municipal fica dividido em Área Insular e Área Continental) e 6º, que institui, como
Áreas Integradas, para efeito de planejamento, a Área Urbana, a Área de Expansão Urbana e a
Área de Proteção Ambiental.
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A Área Urbana designa os espaços servidos por escola, posto de saúde ou outros programas
sociais, pavimentação de vias, rede de iluminação pública, transporte coletivo urbano regular,
coleta de lixo, rede pública de abastecimento de água, ou que necessitem da implantação de
alguns desses melhoramentos (Artigo 7).
A Área de Expansão Urbana abrange as áreas passíveis de urbanização, observados os critérios
de mitigação dos impactos ambientais e a implantação de infra-estrutura urbana e de
equipamentos públicos adequados (Artigo 8).
A Área de Proteção Ambiental compreende as demais áreas do município, com características
originais dos ecossistemas e aquelas consideradas estratégicas para a garantia de preservação
dos recursos e reservas naturais (Artigo 9).
Segundo o Título III do Plano Diretor (Artigo 12º) o Turismo, o Porto e o Comércio e Prestação
de Serviços foram designados como áreas prioritárias de ação de governo municipal.
O Artigo 14, no seu inciso III (que estabelece as diretrizes referentes ao disciplinamento do uso
e da ocupação do solo nas áreas urbana e de expansão urbana) define como um dos critérios
para o disciplinamento do uso e ocupação do solo ”h) dotar as áreas do território do Município
de infra e superestrutura necessárias ao seu desenvolvimento;”.
O Artigo 15 inclui, entre as diretrizes ambientais, as seguintes:
“III - promover o monitoramento e fiscalização das fontes poluidoras;
IV - informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as
situações de risco de acidentes, a presença de substâncias nocivas ou potencialmente nocivas a
saúde, bem como os resultados dos monitoramentos;
XII - exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para os empreendimentos
classificados, segundo o inciso anterior, como atividade potencialmente causadora de impactos
ambientais negativos;
XVII - proteger o patrimônio de reconhecido valor cultural, artístico, histórico, estético,
faunístico, florístico e turístico, prevendo sua utilização em condições que assegurem a sua
conservação;
XIX - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização
e destino final de substâncias efetiva ou potencialmente tóxicas, explosivas ou radioativas.”
As Zonas de Uso na Área Insular do município em que se localizam o traçado proposto para o
gasoduto, segundo o Artigo 7º da Lei Complementar nº 312/1998, são apresentadas a seguir:
“I - ZO - Zona da Orla - área caracterizada pela predominância de empreendimentos
residenciais verticais de uso fixo e de temporada, permeada pela instalação de atividades
recreativas e turísticas onde se pretende, através da regulamentação dos usos a preservação de
áreas exclusivamente residenciais, o incremento de atividades recreativas e turísticas e o
incentivo à substituição dos prédios em desaprumo.
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II - ZI - Zona Intermediária - área residencial de baixa densidade em processo de renovação
urbana onde se pretende incentivar novos modelos de ocupação.
III - ZCI - Zona Central I - área que agrega o maior número de estabelecimentos comerciais e
de prestadores de serviços, e o acervo de bens de interesse cultural, objeto de programa de
revitalização urbana no qual se pretende incentivar a proteção do patrimônio cultural, a
transferência dos usos não conformes, e a instalação do uso residencial.
IV - ZCII - Zona Central II - caracterizada por ocupação de baixa densidade e comércio
especializado em determinadas vias, onde se pretende incentivar a renovação urbana e o uso
residencial.
V - ZNI - Zona Noroeste I - área residencial de baixa densidade e vias comerciais definidas,
onde se pretende incentivar a verticalização e a ocupação dos vazios urbanos com
empreendimentos habitacionais de interesse social, bem como incrementar os Corredores de
Desenvolvimento e Renovação Urbana - CDRU.
VI - ZNII - Zona Noroeste II - área residencial isolada do restante da malha urbana, próxima a
eixos de trânsito rápido e áreas ocupadas por atividades portuárias, com previsão dos modelos
de ocupação verticalizados e usos não conflitantes com os residenciais.
VII - ZNIII - Zona Noroeste III - área residencial caracterizada por loteamento de baixa
densidade, onde se pretende incentivar conjuntos residenciais verticalizados em áreas passíveis
de ocupação.
XI - ZP - Zona Portuária - área interna ao Porto e área retroportuária com intensa circulação de
veículos pesados e caracterizada pela instalação de pátios e atividades portuárias impactantes,
cuja proposta é minimizar os conflitos existentes com a malha urbana otimizando a ocupação
das áreas internas ao Porto, através de incentivos fiscais.”
Além disso, o Artigo 8º da Lei Complementar 312/1998 estabelece também as seguintes Zonas:
“I - ZPP - Zona de Preservação Paisagística - áreas públicas ou privadas, com condições
naturais importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental da área urbana, onde se
pretende desenvolver programas de proteção, de controle da ocupação e manejo, bem como
incentivar a implantação de parques ecológicos e/ou arqueológicos, atividades como educação
ambiental e turismo monitorado;
II - APC - Áreas de Proteção Cultural - correspondem às áreas de interesse cultural, contendo
os Corredores de Proteção Cultural - CPC - com acervo de bens imóveis que se pretende
proteger, ampliando os incentivos à recuperação e preservação do conjunto existente, através
do instrumento de Transferência do Direito de Construir, disciplinado nesta lei complementar;
III - CDRU - Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana - áreas públicas ou privadas
onde se pretende incentivar maior adensamento mediante operações que envolvam
Transferência do Direito de construir e adicional de coeficiente de aproveitamento de Outorga
Onerosa do Direito de Construir.”
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O parágrafo 1º desse Artigo enumera as vias que integram os Corredores de Proteção Cultural APC, alguns dos quais estão presentes no traçado proposto para o gasoduto e, o parágrafo 2,
as que são Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana - CDRU, em maior número no
traçado do empreendimento.
Com o propósito de consolidar o Plano Diretor, a Lei Complementar Nº. 470/03 cria o Programa
de Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos - Alegra Centro, nas
Zonas Centrais I e II e na Zona Portuária, no trecho compreendido entre o Armazém 1 e o
Armazém 8, e complementa os instrumentos de regulação do uso do solo e de proteção e
utilização do Patrimônio Histórico. Este último apresentado no item anterior.
Ainda a Lei Complementar nº 470/03 estabelece no Inciso V do Artigo 11 a necessidade de
implantar ações como “- embutimento subterrâneo das redes aéreas de energia elétrica,
telefonia, de TV a cabo e outras” para “ ... conferir e assegurar à paisagem urbana da Região
Central Histórica de Santos características originais, estéticas e funcionais dos logradouros
públicos...”.
As categorias de uso estabelecidas na Lei Complementar nº 312/1998 são: I - interesse
ambiental; II - residencial; III - comercial e prestação de serviços; IV - portuária; V - industrial;
VI – especial (Artigo 10).
O Artigo 11 especifica que “... atividades de interesse ambiental compreendem a pesquisa
científica, a educação ambiental, o turismo monitorado, parques ecológicos e/ou arqueológicos,
o manejo sustentado, a recuperação e o reflorestamento das áreas degradadas.” O uso
residencial é o destinado à moradia, tanto do tipo uni-habitacional como pluri-habitacional
(Artigo 12). E que as categorias de uso comercial e de prestação de serviços ficam subdivididas
nas seguintes categorias (Artigo 13):
“I - CS1 e CS2 - Comércio e/ou prestação de serviços caracterizados por atividades de
influência local e que podem adequar-se aos padrões de uso residencial, no que diz respeito às
características de ocupação dos lotes, de acesso, de tráfego e aos níveis de ruído, vibrações e
poluição. Podem ser instaladas apenas em edificações existentes, que disponham de acessos
independentes, sendo permitido o acréscimo desde que respeitados os índices urbanísticos em
vigor ou espaços gravados, previamente à vigência desta lei, em empreendimentos mistos, que
utilizem apenas o pavimento térreo...”. Figuram, entre essas atividades, os serviços
profissionais e de negócios; os serviços pessoais e domiciliares; comércio; estabelecimento de
educação; templos e serviços sócioculturais.
“III - CS3 - comércio e/ou prestação de serviços que se caracterizam por atividades que
implicam na fixação de padrões específicos referentes à ocupação do lote e acesso, podendo
ser instaladas em edificações que disponham de acessos independentes, ou em
empreendimentos mistos ...” Figuram, entre essas atividades, o comércio varejista diversificado
ou de entrega em domicílio; serviços de escritório e negócios; serviços pessoais e de saúde;
serviços culturais; serviços de hospedagem; serviços de estúdios, laboratórios e oficinas
técnicas; hotéis e flats; estabelecimentos para guarda de automóveis ou utilitários.
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“IV - CS4 - estabelecimentos e atividades destinados ao comércio e à prestação de serviços à
população, que implicam na fixação de padrões específicos referentes às características de
ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de
ruído, de vibrações e de poluição ambiental...”, que incluem atividades como postos de
abastecimento de combustíveis; oficinas mecânicas, de reparo e pintura de veículos de passeio
e utilitários; lojas de departamento, supermercados, concessionárias de veículos, faculdades,
templos religiosos com mais de 300 m2 de área total construída, e centros esportivos;
atividades associadas à recreação; comércio e depósitos de materiais em geral, incluindo
atividades não poluentes relacionadas com a triagem e reciclagem de materiais; motéis;
marcenarias e serralherias; clubes noturnos.
“V - CS5 - estabelecimentos destinados ao comércio e à prestação de serviços à população, que
implicam na fixação de padrões específicos referentes às características de ocupação do lote, de
acesso, de localização, de excepcional tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruídos, de
vibrações e de poluição ambiental...”, referentes a shopping center; hipermercados;
universidades; centros de convenções; hospitais; comércio atacadista.
A categoria de uso relacionada às atividades portuárias (Artigo 14) é identificada pela sigla CSP
e representa os estabelecimentos destinados ao comércio e prestação de serviços que implicam
em fixação de padrões específicos quanto ao tráfego de veículos pesados, à periculosidade e/ou
riscos de acidentes, incluindo também instalações específicas para atividades náuticas de lazer
e de turismo.
São atividades enquadradas nesta categoria o comércio de materiais de grande porte a granel,
estabelecimentos de guarda de ônibus e de caminhões, armazenagem de carga em geral e
contêineres, veículos pesados e máquinas de grande porte, balanças, empresas transportadoras
em geral (pátios), empresas de ônibus (garagens) e armazenagem de produtos perigosos;
instalações ligadas a atividades náuticas, como marinas e atracadouros para embarcações
turísticas, e desenvolvimento de Plano Turístico.
A categoria de uso industrial (Artigo 15) é representada por cinco categorias de indústria: I1 indústrias baixo grau de incomodidade; I2 - as que apresentam baixo grau de nocividade e
médio grau de incomodidade; I3 - as que apresentam baixo grau de periculosidade; I4 - as que
apresentam risco ambiental; I5 – indústrias; pólos petroquímicos, carboquímicos e
cloroquímicos; usinas nucleares e outras fontes não industriais de grande impacto ambiental ou
de extrema periculosidade.
O Artigo 15-A estabelece a norma para a categoria de uso especial (identificada pela sigla UE),
que é permitida em todas as vias e caracteriza-se pelas atividades de utilidade pública, tais
como “ ... fornecimento de energia elétrica, equipamentos e instalações de telecomunicações,
tratamento e distribuição de água, creches e entidades assistenciais sem fins lucrativos, quando
utilizadas para sua finalidade, que serão licenciadas após manifestação dos órgãos competentes
da Municipalidade.”
Segundo esse Artigo, associado ao Artigo 16, o gasoduto pode enquadrar-se na categoria de
UE. O Artigo 16 estabelece que “As atividades ou estabelecimentos que não estiverem
discriminados nos artigos anteriores, serão enquadrados por similitude com atividades e
estabelecimentos expressamente incluídos em uma determinada categoria, sempre que suas
características quanto à finalidade, ao grau de incomodidade, e ao fluxo potencial de veículos
estejam em conformidade com as características próprias dessa categoria.”
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Os parâmetros urbanísticos referentes à ocupação e aproveitamento dos lotes são os seguintes,
por Zona de Uso:
ZO - Zona da Orla (Artigo 45):
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco) vezes a área do lote;
II - taxa de ocupação máxima do lote de 60% (sessenta por cento) até 4 (quatro) pavimentos,
50% (cinqüenta por cento) até 6 (seis) pavimentos e 40% (quarenta por cento) para edifícios
com mais de 6 (seis) pavimentos.
ZI - Zona Intermediária (Artigo 46):
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco) vezes a área do lote;
II - taxa de ocupação máxima do lote 60% (sessenta por cento) até 10 (dez) pavimentos e
40% (quarenta por cento) para edifícios com mais de 10 (dez) pavimentos.
ZCI - Zona Central I (Artigo 47):
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis ) vezes a área do lote;
II - taxa de ocupação máxima do lote de 85% (oitenta e cinco por cento) até 10 (dez)
pavimentos e 40% (quarenta por cento) acima de 10 (dez) pavimentos.
ZCII - Zona Central II (Artigo 48):
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco) vezes a área do lote;
II - taxa de ocupação máxima do lote de 60%(sessenta por cento) até 10 (dez) pavimentos e
40% (quarenta por cento) acima de 10 (dez) pavimentos.
Nas Zonas Noroeste I, II e III - ZNI - ZNII - ZNIII (Artigo 49):
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 4 (quatro ) vezes a área do lote;
II - taxa de ocupação máxima do lote de 60%(sessenta por cento) até 10 (dez) pavimentos e
40% (quarenta por cento) acima de 10 (dez) pavimentos.
ZP - Zona Portuária (Artigo 51):
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco ) vezes a área do lote;
II - taxa de ocupação máxima do lote de 85% (oitenta e cinco por cento) até 10 pavimentos e
40% (quarenta por cento) acima de 10 pavimentos.
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ZPP - Zona de Preservação Paisagística (Artigo 52) - serão permitidas instalações
permanentes, previstas para empreendimentos destinados a parques ecológicos e/ou
arqueológicos, à instalação de atividades de pesquisa científica e turismo monitorado com taxa
de ocupação máxima de 5% (cinco por cento), admitindo-se construções provisórias e
desmontáveis desde que não potencializem impactos quanto à:
I - instabilidade das encostas;
II - erosão;
III - assoreamento da drenagem;
IV - degradação ou supressão da Mata Atlântica.
Nas Áreas de Proteção Cultural - APC, em que se localizam os Corredores de Proteção
Cultural - CPC, nenhuma obra de construção, reforma, demolição ou instalação poderá ser
executada, sem que o respectivo projeto seja aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Santos – CONDEPASA, segundo o Artigo 54. O percurso do gasoduto se estende por
alguns desses Corredores de Proteção Cultural, na Zona Central I.
Nestes Corredores, segundo o Artigo 55, a realização de obras por iniciativa de órgãos da
União, do Estado ou do Município, bem como de suas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações, fica condicionada à prévia aprovação pelos órgãos
competentes da Prefeitura, após manifestação favorável do Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Santos - CONDEPASA.
Esta Lei Complementar (e suas alterações) estabelece também os 4 níveis de proteção (NP)
definidos para os imóveis situados nos Corredores de Proteção Cultural (Artigo 56), segundo “
... sua representatividade, seu estado de conservação e sua localização...”, especificando:
“I - Nível de Proteção 1 - NP 1, corresponde à proteção total e atinge imóveis a serem
preservados integralmente, incluindo toda a edificação, os seus elementos construtivos e
decorativos, interna e externamente;
II - Nível de proteção 2 - NP 2, corresponde à proteção parcial e atinge os imóveis a serem
preservados parcialmente, incluindo apenas as fachadas, a volumetria e o telhado;
III - Nível de proteção 3 - NP 3, corresponde à livre opção de projeto, mantendo-se porém a
tipologia predominante dos imóveis NP 1 e NP 2 existentes na testada da quadra.
IV - Nível de proteção 4 - NP 4, corresponde à livre opção de projeto, respeitando os índices
urbanísticos da zona em que se situar o imóvel gravado .”
Os dois primeiros níveis de proteção podem acarretar isenções fiscais, caso as edificações
sejam objeto de restauro, com recuperação de características originais.
Nas Zonas ZC I e ZCII, segundo o Artigo 59, o coeficiente de aproveitamento máximo é de 6
(seis) vezes a área do lote na ZC I, e 5 (cinco) vezes na ZC II, exceto para os imóveis
enquadrados nos níveis 1, 2 e 3 caso em que esse coeficiente somente poderá ser utilizado
para o cálculo da transferência de potencial construtivo.
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E, para os imóveis localizados nos Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana –
CDRU, fica permitido o Adicional Oneroso de Coeficiente de Aproveitamento a ser concedido por
lote até 2 (duas) vezes a área do lote, limitado a 7 (sete) vezes a sua área para os corredores
nas Zonas da Orla- ZO, Intermediária - ZI e Central II - ZCII, e a 6 (seis) vezes a área do lote
na Zona Noroeste I – ZNI (Artigo 60).
O uso e ocupação do solo, bem como a identificação do zoneamento das áreas por onde
passam os tramos do gasoduto projetado, neste município, são descritos a seguir.
Ao entrar em Santos, após a travessia do Rio Casqueiro, os dois tramos continuam seguindo
pela Rodovia Anchieta e Avenida Presidente Tancredo Neves; do tramo junto a esta sai um 3º
tramo do gasoduto (T12), que a atravessa sob a ferrovia (MRS) pela Rua José Pinto Blandy até
a Avenida sem nome por onde prossegue em paralelo à ferrovia até a Rua Augusto
Scanobotaro. Estas áreas estão ocupadas por instalações portuárias e industriais, e são
definidas como ZPI - Zona Portuária I, pelo zoneamento municipal, existindo também alguns
pequenos núcleos de usos residenciais, como pode ser observado entre a ferrovia e a rodovia e,
ao sul desta, sendo áreas definidas como ZNIII - Zona Noroeste III pela legislação municipal.
Todas estas feições podem ser observadas na Folha 3 e 4/11.
Prosseguindo pela Rodovia Anchieta, os dois tramos se tornam um só e, pouco adiante, na
altura do trevo (T13-A), sai um tramo que se estende pela Rua Augusto Scanobotaro, liga-se ao
que vinha pelo interior da quadra e prossegue até a Avenida Engenheiro Augusto Barata, onde
inflete e passa a percorrer. O tramo que vinha pela Rodovia Anchieta continua pela Avenida
Bandeirantes e, até a Avenida Nossa Senhora de Fátima, percorre áreas definidas pelo
zoneamento municipal como ZP1 - Zona Portuária I. A ocupação predominante é constituída por
instalações portuárias, entremeadas por áreas residenciais de padrão precário, ao sul da
Rodovia Anchieta/ Avenida Bandeirantes; ao norte dessas vias e até o Estuário de Santos a
ocupação predominante é constituída pelas edificações e demais instalações portuárias e,
depois, por uma área com pequenos espaços com solo exposto e vegetação herbáceo-arbustiva
e arbórea, que logo depois, dá lugar, novamente, a instalações ferroviárias e portuárias, como
o Cais do Saboó.
A Avenida Bandeirantes, por onde continua um dos tramos do gasoduto, passa a ser o limite
entre essa ZP1 - Zona Portuária I e a Zona de uso ZNII - Zona Noroeste II até
aproximadamente as proximidades com a Rua São Leopoldo. Pode-se observar que a ocupação,
ao sul da Avenida Bandeirantes, é representada por usos residenciais, podendo ser identificadas
áreas residenciais horizontais de padrão médio e precário, e em seguida, o Conjunto
Habitacional dos Sindicatos dos Operadores do Serviço Portuário de Santos, ao lado do
cemitério do Saboó e do Morro da Penha. Estes aspectos podem ser observados na Folha 4/11.
Esses dois tramos, um ao longo da Avenida Bandeirantes e o outro, mais próximo às
instalações portuárias, continuam em direção ao Centro Histórico do município, definido como
Zonas de uso ZCI- Zona Central I e ZCII - Zona Central II, apresentados na Folha 5/11 em
diante.
Voltando ao tramo que deixa a Rodovia Anhanguera e toma a Avenida Nossa Senhora de
Fátima na direção do Município de São Vicente (Folha 4/11), o uso e ocupação do solo, bem
como as zonas de uso definidas para as áreas ao longo da citada avenida, são descritos a
seguir.
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A maior parte das áreas ao norte da Avenida Nossa Senhora de Fátima tem predomínio de usos
relacionados às atividades de transportes e portuárias ou institucionais (um centro esportivo do
SESI), existindo, porém, um conjunto de quadras com usos residenciais próximo à Avenida
Bandeirantes. O zoneamento definido refere-se à ZPI - Zona Portuária I e a Zona de uso ZNII Zona Noroeste II, respectivamente.
Ao sul da avenida, inicialmente há uma área residencial de padrão médio (ZNII - Zona Noroeste
II), depois edificações de grande porte e usos institucionais (estes usos ainda em ZPI - Zona
Portuária I), ao lado de áreas dos Morros Chico de Paula e da Caneleira, definidas como ZPP Zona de Preservação Paisagística, ainda cobertas por vegetação herbácea e arbórea (ver Folha
4/11). Após passar por áreas com esses usos, o gasoduto chega à Rua Pedro Paulo di Giovanni,
quando passa a percorrer áreas urbanas consolidadas, sem vazios urbanos. A partir desse
ponto, a Avenida Nossa Senhora de Fátima passa a ser um Corredor de Desenvolvimento e
Renovação Urbana (uma das Zonas de Preservação definidas no município, no inciso III do
Artigo 8º), por onde passa esse tramo do gasoduto até a divisa com o Município de São
Vicente; após a divisa municipal, a avenida passa a chamar-se Antônio Emmerich (Folhas 4/11
e 11/11).
São áreas em que predominam usos residenciais, mas com atividades terciárias ao longo das
vias principais, como a Avenida Nossa Senhora de Fátima / Antônio Emmerich, incluindo
também áreas institucionais, como o cemitério de Areia Branca. Toda esta área urbana do
Município de Santos foi considerada ZNI - Zona Noroeste I, com áreas residenciais de baixa
densidade e vias comerciais.
Os dois tramos principais prosseguem, como já foi apontado, em direção ao centro histórico do
Município de Santos (Folha 5/11). Ao deixar a Avenida Bandeirantes, pela Rua São Leopoldo,
um dos tramos percorre a Rua João Pessoa, até a Rua Conselheiro Nébias.
O outro tramo, mais externo, passa a percorrer a Rua Tuiuti, depois Antônio Prado que se
estendem ao longo do Porto Valongo e do Porto Paquetá, até chegar à área dos armazéns
portuários. Há duas ligações entre esses tramos principais, uma pela Rua São Bento e outra
pela Rua Brás Cubas.
A Rua São Bento e Caiubi assinalam o início dos perímetros do Programa de Revitalização e
Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos - Alegra Centro (Centro / Valongo e Vila
Nova / Paquetá), estabelecido pela prefeitura Municipal de Santos, que abrange uma grande
quantidade de quadras com edificações históricas, além de estabelecimentos comerciais e de
prestadores de serviços. O perímetro das áreas incluídas nesse Programa, bem como a
distribuição dos imóveis de interesse histórico, assinalados com 4 níveis de proteção, conforme
a legislação municipal, podem ser vistos nas Figuras 4.2 e 4.3, apresentadas no item anterior.
Todas as vias, também, nessa área do município, foram definidas como Corredores de Proteção
Cultural (contidos nas Áreas de Proteção Cultural - APC, uma das Zonas de Preservação
definidas no município, estabelecidas no inciso II do Artigo 8º da Lei Complementar N.º
312/1998, conforme alterações introduzidas pelas Leis Complementares N.º 387/2000 e N.º
448/2001).
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Como pode ser observado, nessas áreas, principalmente naquelas incluídas no Programa Alegra
Centro, predominam as edificações históricas. Entre as atividades abrigadas principalmente
nessa área estão as culturais/turísticas, além das comerciais, de serviços (estes incluindo
também os serviços portuários) e institucionais. As zonas de uso definidas para esta parte da
cidade são a ZCI - Zona Central I e ZCII - Zona Central II, apresentadas nas Folhas 5/11 e
6/11.
O tramo que percorre a Rua João Pessoa, ao encontrar a Rua Conselheiro Nébias, passa a
seguir por ela até a orla marítima, na parte sul da cidade. Esta rua também apresenta imóveis
protegidos pelo patrimônio histórico, indicados nas Folhas 6 e 9/11 do Anexo 1.3.
A Rua Conselheiro Nébias estende-se pela Zona de uso ZCII - Zona Central II até as ruas
Joaquim Távora e Xavier Pinheiro, onde passa pela ZI - Zona Intermediária e, depois da Rua
General Francisco Glicério, estende-se pela ZO - Zona da Orla. A partir da Rua Bittencourt, ela
passa a ser um Corredor de Desenvolvimento e Renovação Urbana – CDRU (uma das Zonas de
Preservação definidas no município, no inciso III do Artigo 8º da Lei Complementar N.º
312/1998 e suas alterações) em toda a sua extensão, até a orla (Folhas 6/11, 7/11 e 9/11).
Em grande parte dessa rua, predominam as edificações horizontais ou, no máximo, com poucos
pavimentos. Nas proximidades da orla, passam a predominar os edifícios residenciais, de maior
gabarito. Embora nessas zonas predominem edificações residenciais, a Rua Conselheiro Nébias
em quase toda a sua extensão apresenta usos terciários e institucionais mesclados aos
residenciais.
Na altura da Rua Xavier Pinheiro, sai da Avenida Conselheiro Nébias, um tramo que segue pela
Rua Carvalho de Mendonça, também até quase seu final, quando o gasoduto passa a percorrer
a Avenida Senador Pinheiro Machado, que termina na orla marítima, próximo à divisa com São
Vicente (Folhas 6/11 e 9/11). Na Rua Xavier Pinheiro os usos predominantes são residenciais e
terciários, em edificações na maioria horizontais, observando-se alguns edifícios ao longo do
seu percurso. Parte da Rua Carvalho de Mendonça (depois da Avenida Dr. Bernardino de
Campos), e toda a Avenida Senador Pinheiro Machado, foram definidas como Corredores de
Desenvolvimento e Renovação Urbana. Os usos nessas ruas vão se tornando de
predominantemente residenciais a mistos, conforme se aproximam da Avenida Presidente
Wilson, na orla marítima.
Outro tramo pode ser descrito nessa parte da cidade, a partir da Rua Conselheiro Nébias
(Folhas 6/11 e 7/11). Ele vem da área dos armazéns, do Porto, pela Avenida Afonso Pena
(trecho que será descrito depois) e passa pela Avenida General Francisco Glicério,
acompanhando a linha férrea da FERROBAN, do seu lado sul, a partir das proximidades da Rua
Conselheiro Nébias, indo até a Avenida Senador Pinheiro Machado. Os usos predominantes
nesse percurso são residenciais, mesclados com usos terciários. A Avenida General Francisco
Glicério, em todo esse trecho até a Avenida Senador Pinheiro Machado, representa o limite
entre a ZI – Zona Intermediária e a ZO – Zona da Orla. Assim, a AID do gasoduto estará cada
lado em uma dessas Zonas de Uso.
As avenidas General Francisco Glicério e Senador Pinheiro Machado são Corredores de
Desenvolvimento e Renovação Urbana em toda a extensão percorrida pelo gasoduto. Esses
Corredores são “áreas públicas ou privadas onde se pretende incentivar maior adensamento
mediante operações que envolvam Transferência do Direito de Construir e adicional de
coeficiente de aproveitamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir”.
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O trecho que percorre a Avenida Afonso Pena vem desde a Praça Alm. Gago Coutinho.
Acompanha, por um certo trecho, o tramo que se estende por toda a área dos armazéns, no
porto (Folhas 8/11, 7/11 e 6/11), passando pela Avenida Mário Covas Jr, no seu início,
seguindo pela Avenida Afonso Pena até a Rua General Francisco Glicério. O trecho inicial está
na ZP2 - Zona Portuária 2, passando para a ZI – Zona Intermediária após cruzar a Rua Cipriano
Barata. A Avenida Afonso Pena constitui outro Corredor de Desenvolvimento e Renovação
Urbana, menos no trecho inicial.
A ocupação na Avenida Afonso Pena é inicialmente de instalações portuárias, depois mista /
residencial, com edificações na sua maior parte horizontais, e alguns edifícios de maior
gabarito.
Ainda na Avenida Afonso Pena, sai outro tramo pela Rua Dr. Nilo Costa e depois segue pela
Avenida Siqueira Campos, até o tramo que se estende pela área do porto. Esse tramo inicia-se
na ZI – Zona Intermediária e depois passa a percorrer o limite entre essa Zona e a ZP2 - Zona
Portuária 2 (Folha 6/11). Os usos predominantes ao longo dessa via são mistos (residenciais e
terciários), sendo uma via intensamente arborizada.
Por fim, retoma-se a descrição do percurso do tramo mais externo do gasoduto principal que,
após percorrer a Rua Tuiuti, depois Antônio Prado (ao longo do Porto Valongo e do Porto
Paquetá), chega à área dos armazéns portuários (Folha 5/11).
Inicialmente, este tramo percorre a Rua João Otávio mas, pouco antes do Cemitério do
Paquetá, desvia-se para o meio dos armazéns, por onde passa a se estender, pela Avenida
Eduardo P. Guinle. Na altura do fim dessa área mais extensa de armazéns, o tramo passa a
percorrer as vias que separam as instalações portuárias da área urbana consolidada da cidade
de Santos, passando depois pela Avenida Mário Covas Júnior, onde encontra o tramo que
percorre a Avenida Siqueira Campos (Folha 6/11). Após sair das Zonas Centrais I e II, esse
tramo percorre quase o tempo todo a ZP2 - Zona Portuária 2, com exceção do pequeno trecho
em que passa pela Rua João Otávio (que limita essas duas Zonas de uso) e o trecho entre a
Avenida Almirante Cochrane e a Rua Francisco Alves (Folha 7/11), em que o limite da ZI – Zona
Intermediária se estende até quase o porto.
O percurso desse tramo principal termina na praça Almirante Gago Coutinho, na ERP 3. A partir
deste ponto continua outro tramo de menor pressão, que passa a percorrer as avenidas junto à
orla marítima, até o Município de São Vicente. Esse tramo passa pela Avenida Almirante
Saldanha da Gama e pela Avenida Samuel Augusto Leão de Moura, onde se inicia o longo
jardim da orla da cidade de Santos (Folha 8/11). A partir da Praça Almirante Gago Coutinho,
esse tramo passa a estar na Zona da Orla. Os usos presentes são mistos, incluindo a
predominância de empreendimentos residenciais verticais de uso fixo e de temporada,
permeada pela instalação de atividades recreativas e turísticas, além de usos institucionais e
terciários. As áreas a partir da Avenida Samuel Augusto Leão de Moura concentram a porção
mais verticalizada da cidade de Santos, até as proximidades da Avenida Senador Pinheiro
Machado.
Esse tramo prossegue pelas avenidas Bartolomeu de Gusmão, Vicente de Carvalho e Presidente
Wilson, entre o Jardim Aristides Bastos Machado e os edifícios, conectando-se aos tramos que
seguem pelas avenidas Conselheiro Nébias e Senador Pinheiro Machado e prosseguindo,
depois, pela Avenida Padre Manoel da Nóbrega, já no Município de São Vicente. Este percurso é
mostrado nas Folhas 7/11, 9/11 e 10/11. Todo este trecho final está na ZO - Zona da Orla.
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Município de São Vicente

A legislação analisada é composta pelas leis a seguir especificadas:
Lei Complementar 270 de 29 de dezembro de 1999 - Institui o Plano Diretor do Município de
São Vicente.
Lei Complementar 271 de 29 de dezembro de 1999 - Disciplina o Uso e Ocupação do Solo do
Município de São Vicente.
Lei Complementar 357 de 21 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre o uso de vias públicas e
espaço aéreo e subterrâneo, para a realização de eventos ou para implantação e passagem de
equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura, por entidades de
direito público e privado.
A Lei Complementar 270/1999 (Plano Diretor) estabelece, no seu Artigo 5º, entre as Diretrizes
Ambientais para o município, as seguintes, de interesse para o empreendimento:
“II - estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade
ambiental, assim como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou
não, em conjunto com os órgãos estaduais e federais, adequando-os permanentemente à
legislação e às inovações tecnológicas.
III - promover o monitoramento e a fiscalização das fontes poluidoras;.
XI - exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para os empreendimentos
classificados como atividade potencialmente causadora dos danos ambientais.
XV - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e
destino final de substâncias efetiva ou potencialmente tóxicas, explosivas ou radioativas.”
A Lei Complementar 271/1999 (Uso e Ocupação do Solo) define no seu Artigo 7º, como parte
do Macrozoneamento do município, as seguintes Zonas e Corredores de Uso e Ocupação:
“I - Zonas Urbanas ou Urbanizáveis: são as áreas já ocupadas e de ocupação futura para
atender às demandas geradas pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento das
atividades econômicas, sociais, culturais, de turismo, lazer e recreação, dividindo-se em:”
Urbanização Preferencial – UP; Urbanização Restrita – UR; Zona Habitacional de Interesse
Social – ZHIS; Integração Regional – IR; - Transição Mista – TM.
“II - Áreas Não Urbanizáveis: são áreas que apresentam ecossistemas significativos, em
diferentes estágios de conservação, e necessárias ao equilíbrio ecológico e ambiental,
demandando ações de preservação, conservação ou recuperação do patrimônio ambiental,
dividindo-se em:” a) Preservação Permanente para Desenvolvimento Sustentado – PPDS; b)
Conservação Ambiental – CA; c) Recuperação Ambiental – RA.

RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR - SDGN BOLSÃO SANTOS ___________________________________________________________ 4. 29

“III - Corredores Industriais, Comerciais e de Serviços: são áreas que abrangem vias
públicas e os lotes com uma das faces para essas vias e apresentam condições favoráveis para
a implantação de indústria, comércio e serviços de pequeno e médio portes, principalmente por
sua localização estratégica ao longo das zonas urbanas...”, abrangendo muitos logradouros,
entre eles alguns percorridos pelo empreendimento.
Todo o traçado está na grande área representada pelas Zonas Urbanas ou Urbanizáveis
(que se pode considerar uma grande Macrozona), que são “ ... as áreas já ocupadas e de
ocupação futura para atender às demandas geradas pelo crescimento populacional e pelo
desenvolvimento das atividades econômicas, sociais, culturais, de turismo, lazer e
recreação ...”.
Todo o traçado está também inserido no primeiro Subgrupo dessa macrozona, que é o da
Urbanização Preferencial - UP, que “ ...são áreas destinadas à ordenação e melhoria das
condições de urbanização, através da implantação prioritária de equipamentos urbanos e
comunitários, do adensamento de áreas já edificadas, e da indução à ocupação dos terrenos
edificáveis ...”.
Como o percurso do gasoduto neste município é relativamente pouco extenso, as características
das Zonas e Corredores de Uso e Ocupação em que está presente o traçado do
empreendimento e sua AID, são apresentadas a seguir, juntamente com a descrição do uso e
ocupação do solo.
Além das disposições da Lei Complementar 271/1999 (Uso e Ocupação do Solo), o município de
São Vicente tem uma Lei Complementar relacionada diretamente a empreendimentos como o
gasoduto, cujas disposições serão apresentadas após a descrição das características das zonas
e do uso do solo ao longo do traçado do empreendimento.
O tramo que vem do Município de Santos, ao longo da Orla continua pela Avenida Padre
Manoel da Nóbrega, já no Município de São Vicente (Folha 9/11).
A Avenida Padre Manoel da Nóbrega (e a porção sul da AID do gasoduto) situa-se na Zona UP4
(Urbanização Preferencial / Desenvolvimento Turístico), que são as áreas lindeiras a praias,
rios e recursos naturais e paisagísticos com grande potencial para o turismo tradicional ou
ecoturismo, integrados inclusive pelos lotes com uma das faces para os logradouros
pertencentes a essa Zona (Artigo 7º da Lei Complementar 271/1999). A porção norte da AID do
gasoduto estende-se pela Zona UP1 (Urbanização Preferencial / Imediata), apresentada a
seguir.
A Zona UP4 também inclui uma subzona UP 4-A, no bairro Itararé, cujo uso e ocupação do solo
estão previstos no Título IV desta Lei Complementar (esses dispositivos, do Artigo 70 a 89
dessa Lei, dizem respeito a outorga, por 30 anos, de concessões de direito de uso de áreas
públicas sob domínio da Prefeitura, relativos a Área Aforada pelo Decreto-Lei Federal nº
6575/1944). A Avenida Padre Manoel da Nóbrega, que está inserida nesta Zona, deverá ter a
conservação do seu pavimento feita por quem tiver essas concessões de direito de uso.
Os usos predominantes são relacionados a atividades turísticas e de recreação e lazer, na Zona
UP4, e edifícios residenciais e atividades terciárias, na parte norte da AID (Zona UP1).
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O traçado faz a travessia da ferrovia da FERROBAN (T21) e prossegue pela Avenida Marechal
Deodoro, tendo a AID completamente inserida na Zona UP1 (Urbanização Preferencial /
Imediata, na Folha 10/11), até a Rua Visconde do Rio Branco, onde a parte sul da AID passa a
estar na Zona UP3A1, por algumas quadras, até o percurso infletir pela Avenida Antônio
Emmerich (Folha 11/11).
A Zona UP1 – Urbanização Preferencial / Imediata, é representada pelas áreas urbanizadas,
loteadas ou parceladas que apresentam diferentes níveis de infra-estrutura urbana e de
equipamentos urbanos e comunitários, segundo o Artigo 7º da Lei Complementar 271/1999.
A Zona UP3A1 - Urbanização Preferencial / Industrial, Comercial e de Serviços define as
áreas que apresentam condições favoráveis para a implantação de indústria, comércio e
serviços de pequeno e médio portes, principalmente por sua localização estratégica ao longo de
corredores em zonas urbanas, subdividindo-se na subzona UP 3-A1, que corresponde ao
Centro, onde serão permitidos recuos diferenciados.
O uso do solo nesse trecho é predominantemente terciário (usos comerciais e de serviços) e
institucionais, com usos residenciais mesclados.
O traçado prossegue, depois, pela Avenida Antônio Emmerich, totalmente situada em Zona
UP1 (Urbanização Preferencial / Imediata), até o município de Santos (Folha 11/11). Os usos
nesse percurso final em São Vicente são também predominantemente terciários, mesclados
com usos institucionais e residenciais.
As avenidas Marechal Deodoro e Antônio Emmerich são Corredores Industriais, Comerciais
e de Serviços, que são áreas que abrangem vias públicas e os lotes com uma das faces para
essas vias, e apresentam condições favoráveis para a implantação de indústria, comércio e
serviços de pequeno e médio portes, principalmente por sua localização estratégica ao longo
das zonas urbanas.
Por fim, a Lei Complementar nº 357/2001 estabelece normas relativas a empreendimentos com
as especificações do gasoduto, no município. Essa Lei Complementar regulamenta a exigência
de aprovação dos projetos, por parte da Prefeitura Municipal, e depois o requerimento de
alvará de construção para “ ...implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos
nas vias públicas, inclusive espaços aéreos e subterrâneos, e nas obras de arte de domínio
municipal ...” (Artigo 2º). Essa autorização de uso das vias públicas, inclusive espaços aéreos e
subterrâneos, será por permissão, a titulo precário e oneroso (Artigo 1º). Estas exigências
aplicam-se ao gasoduto, cuja implantação dependerá de prévia aprovação da Secretaria de
Obras e Meio Ambiente do município - SEOBAM
A Lei Complementar nº 357/2001 estabelece também a documentação básica e procedimentos
necessários para obtenção dessa permissão (Artigos 2º a 8º), bem como as fórmulas de cálculo
dos valores a serem pagos pelas diversas categorias de empreendimentos abrangidos por essa
regulamentação (Artigos 9º a 13º), sua fiscalização e infrações e penalidades.
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4.2.4. Interferência com infra-estrutura
O traçado do gasoduto cruza os sistemas de infra-estrutura relacionados a seguir a
apresentados nos desenhos dos Anexos 1.2 e 1.3.
Local

Interferência

Rua municipal de acesso à estação de tratamento de Paralelismo e cruzamento de linha de transmissão de
água da SABESP e Rodovia Anchieta. Município de energia. (Folha 1/15)
Cubatão.
Rua municipal de acesso à estação de tratamento de Travessia subterrânea de faixa de dutos (GASAN) da
água da SABESP, Município de Cubatão.
TRANSPETRO (T2, folha 1/15)
Rodovia Cônego Domênico Rangoni – SP-55, altura do Travessias subterrâneas da rodovia (T3-A e T3-B, folha
km 270, Município de Cubatão.
1/15)
Instalações da PETROBRAS. Município de Cubatão.

Travessia subterrânea da faixa
TRANSPETRO (T4-A, folha 1/15)

de

dutos

da

Avenida Henry Borden, Município de Cubatão.

Travessia de linha férrea da FERROBAN (T5-A, folha
1/15)

Rodovia Anchieta, alça de acesso à Rodovia Cônego Travessia subterrânea da faixa
Domenico Rangoni (SP-55), Município de Cubatão.
TRANSPETRO (T4-B, folha 1/15)

de

dutos

da

Rodovia Anchieta, Município de Cubatão.

Travessia subterrânea da
TRANSPETRO (T6, folha 1/15)

de

dutos

da

Rodovia Anchieta, Município de Cubatão.

Travessia subterrânea da Ferroban (T5-B, folha 1/15)

Avenida Martins Fontes, Município de Cubatão.

Travessia subterrânea a Ferroban e da faixa de dutos da
TRANSPETRO (T5-C, folha 1/15)

Avenida Tancredo Neves, Município de Cubatão.

Travessia Subterrânea da Rodovia Anchieta e da faixa de
dutos da TRANSPETRO (T8, folha 3/15)

Rua Olívia de Jesus Peralta, Município de Cubatão.

Paralelismo com linha de alta tensão (folhas 3 e 4/15).

Rodovia Anchieta, Município de Cubatão.

Travessia subterrânea da rodovia (T9, folha 4/15)

Avenida Tancredo Neves, Município de Cubatão.

Travessia Subterrânea de dutos da TRANSPETRO (T10,
folha 4/15)

Avenida Tancredo Neves, Município de Santos.

Travessia subterrânea de ferrovia – MRS, (T12, folha
4/15)

Rua Augusto Scanobotaro, Município de Santos.

Travessia subterrânea de ferrovia – MRS (T13-A, folha
5/15)

Avenida Engo Augusto Barata, Município de Santos.

Travessia subterrânea de ferrovia – MRS (T13-B, folha
5/15)

Avenida Nossa Senhora de Fátima, Município de Santos

Cruzamento com linha de alta tensão (folha 5/15)

o

faixa

Avenida Eng Augusto Barata, Município de Santos

Travessia subterrânea de ferrovia – MRS, (T15, folha
6/15)

Avenida Senador Pinheiro Machado, Município de Santos.

Travessia subterrânea de ferrovia – Ferroban (T37, folha
9/15).

Avenida Conselheiro Nébias, Município de Santos.

Travessia subterrânea de ferrovia – Ferroban (T31, folha
10/15).

Avenida Marechal Deodoro, Município de São Vicente.

Travessia subterrânea de ferrovia – Ferroban (T21, folha
12/15).
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As travessias de vias serão feitas por método não-destrutivo com o emprego da técnica de
perfuração unidirecional, o que dispensa a necessidade de abertura de vala no local, conforme
apresentado anteriormente, no Capítulo 3.
Sempre que ocorrer interferência com faixa de outra concessionária a COMGAS abrirá processo
solicitando permissão de passagem.
4.3. Diagnóstico Ambiental - Meio Físico
Este capítulo apresenta a caracterização do meio físico da região que engloba os municípios de
Cubatão, Santos e São Vicente, incluindo os aspectos: geologia, geomorfologia, pedologia,
qualidade das águas e clima.
4.3.1. Geologia
A região onde se inserem os municípios de Cubatão, Santos e São Vicente situa-se no domínio
das rochas mais antigas do Estado de São Paulo, denominadas genericamente de embasamento
cristalino, com recobrimento parcial de sedimentos cenozóicos, conforme pode ser observado
na Figura 4.4, adiante. Os limites dos contatos geológicos foram baseados em IPT (1981a),
bem como as descrições das litologias observadas, indicadas a seguir.
•

Embasamento Cristalino
O conjunto de rochas que constitui o embasamento da região são situadas na literatura
especializada como pertencentes ao Complexo Costeiro, em contato com rochas do Grupo
Açungui, através da Falha de Cubatão. A observação direta das seqüências do Complexo
Costeiro é, em alguns locais, bastante dificultada por extenso capeamento cenozóico, como
é o caso da região em estudo.
O Completo Costeiro é uma unidade de idade arqueana, bastante heterogênea, cujas
rochas sofreram metamorfismo de fácies granulito e anfibolito, bem como migmatização e
granitização em graus variáveis. Dentre as várias litologias, predominam as rochas
migmatíticas (AcM), que se espalham por toda a área de afloramento do complexo, e
incluem metatexitos de estruturas variadas (predominando a estromatítica) e diatexitos,
com termos oftalmíticos, facoidais e homofâmicos, portando paleossomas de naturezas
diversas (xistoso, anfibolítico, gnáissico, quatzítico, calciossilicático), sendo bastante comum
a presença de migmaticos de estruturas complexas (policíclicos) de paleossoma
predominantemente gnáissico.
Além das rochas do Complexo Costeiro, são observadas as unidades do Grupo Açungui
pertencentes ao Complexo Pilar, que são encontradas em zonas adjacentes aos grandes
falhamentos. No mapa geológico (Figura 4.4) observa-se, na porção noroeste, as unidades
PSpX – que inclui quarzto-mica xistos, biotita-quartzo xistos, granada-biotita xistos, xistos
grafitosos, clorita xistos, sericita-biotita xistos, talco xistos, magnetita xistos e calcoxistos,
com intercalações subordinadas de filitos, metassiltitos, quarzitos, mármores e
calciossilicáticas – e a unidade PSpF – que é representada pelo conjunto metapelítico,
formado por filitos, quartzo filitos e metassiltitos com intercalações subordinadas de
micaxistos e quarzitos.
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Intrudindo as rochas do embasamento são verificados dois tipos de suítes graníticas, a
Suíte Granítica Sintectônica – Fácies Cantareira (PSyc) e a Suíte Granítica Postectônica –
Fácies Itu (ЄOyi). A Fácies Cantareira é o corpo granítico de maior representatividade no
Estado de São Paulo, formando grandes batólitos e stocks, e apresentam caráter alóctone a
parautóctone, com feições de contato, tanto transicionais quanto parcialmente
discordantes. O tipo granito-gnáissico é o mais comum, com a foliação concordante ao
trend regional. Possui uma granulação fina a média, composição granítica a granodiorítica e
ocorrência conspícua de megacristais de feldspato potássico, oriundos de metassomatose
tardia, conferindo à rocha aspecto porfiróide. A Fácies Itu é caracterizada por apresentarem
corpos granodioríticos a graníticos, isótropos, com granulação fina a grossa e coloração
clara a avermelhada, tendo como componentes básicos o microclínio, oligoclásio, quartzo e
pouca biotita.
•

Sedimentos Cenozóicos
Dentre os sedimentos cenozóicos quaternários que são observados na área de estudo,
sobressaem-se aqueles característicos da interface continental-marinha, que impõem
grande variação de áreas-fonte, encontradas nas áreas planas e baixas da planície costeira
e nos sopés das encostas, constituídos por sedimentos inconsolidados.
A Formação Cananéia (Qc) é formada por depósitos arenosos marinhos antigos (areias
finas com esparsos leitos argilosos, frequentemente limonitizadas), com espessura média
de 30 m, alçadas de 7 a 9 m no nível do mar.
São também encontradas extensas porções de Sedimentos Marinhos e Mistos (Qm) atuais
e subatuais, localmente retrabalhados por ação fluvial ou eólica, de origem flúvio-marinholacustre, bem como depósitos de mangue mais modernos. As espessuras destes
sedimentos variados (arenosos e argilosos, termos lamosos com altos teores de biodetritos
orgânicos de mangue) chegam a alcançar mais de 50 m.
Os depósitos detríticos localizam-se predominantemente nas porções basais das encostas
dos morros e nas meias-encostas, constituindo Sedimentos Cenozóicos Indiferenciados
(Qi), com sedimentos imaturos, mal selecionados e por vezes grosseiros com material
coluvionar. São cascalhos, areias e argilas em proporções bastante variáveis, e que, por
vezes, encerram matacões numerosos nos corpos de tálus. Esses depósitos embora
ocorram na região litorânea, não são observados nas proximidades do traçado.
Na área sob Licenciamento Ambiental foram observados alguns afloramentos de rochas
consolidadas, além dos sedimentos inconsolidados praiais e relativos a sistemas de
mangues. Nota-se que a maior parte da área de estudo apresenta elevada
impermeabilização devido ao alto grau de urbanização da região, conforme pode ser
observado nas Fotos 1 a 6.
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Fotos 1 e 2 - Afloramentos de rocha do embasamento cristalino.

Foto 3 - Afloramento de rocha do embasamento
cristalino.

Foto 4 - Sedimentos praiais inconsolidados.

Foto 5 - Sedimentos inconsolidados, recobertos por
vegetação rasteira.

Foto 6 - Sedimentos inconsolidados, próximos à
região dos mangues.

RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR - SDGN BOLSÃO SANTOS ___________________________________________________________ 4. 35

4.3.2. Geomorfologia
A região em análise situa-se na Província Costeira, proposta por ALMEIDA (1964), que definiu
as unidades básicas regionais do Estado de São Paulo, e adotadas no Mapa Geomorfológico do
Estado de São Paulo 1:1.000.000 (IPT 1981b), que compartimenta a geomorfologia a partir da
definição de sistemas de relevo, baseada em aspectos topográficos, estruturais e genéticos. A
Província Costeira, dentro de um contexto regional, está subdividida em três zonas
geomorfológicas distintas: a Zona de Serrania Costeira, a Zona de Baixadas Litorâneas e a Zona
de Morraria Costeira.
A Zona de Serrania Costeira é a principal componente deste sistema de relevos na área de
estudo e corresponde à área drenada diretamente para o mar constituindo o rebordo do
Planalto Atlântico. É formada por uma região serrana com planícies litorâneas desenvolvidas de
modo descontínuo, próximo à linha da costa. A delimitação do Planalto Atlântico com a Serrania
Costeira ocorre através da Serra do Mar, onde as escarpas e as planícies costeiras representam
relevos de transição e agradação, respectivamente. Observa-se, também, baixas vertentes
suavizadas, localizadas nas zonas de contato das escarpas da Serra do Mar com a planície
costeira, na forma de patamares, rampas e depósitos coluviais, e contrafortes litorâneos
serranos, na forma de esporões e morros isolados, que incluem as ilhas do litoral paulista.
De acordo com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT 1981b), mapeado na
escala 1:1.000.000, observam-se na região da Baixada Santista os sistemas de relevo indicados
na Figura 4.5 e descritos a seguir.

TRAÇADO DO
GASODUTO

FIGURA 4.5 - Mapa Geomorfológico da Região da Baixada Santista, Segundo IPT (1981b)
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Relevos de Agradação
•

Planícies Costeiras (121): terrenos baixos e mais ou menos planos, próximos ao nível
do mar, com baixa densidade de drenagem, padrão meandrante, localmente
anastomosado. Como formas subordinadas ocorrem cordões (praias, dunas, etc.);

•

Mangues (123): terrenos baixos, quase horizontais, ao nível de oscilação das marés,
caracterizados por sedimentos tipo vasa (lama), e vegetação típica. Drenagem com padrão
difuso.

Relevos de Degradação, em Planaltos Dissecados
•

Morros Isolados (246): topos arredondados, vertentes ravinadas de perfis convexos a
retilíneos. Drenagem de média a alta densidade, vales fechados. Ocorrem isolados em
planícies costeiras.

Relevos de Transição
•

Escarpas festonadas (521): interflúvios sem orientação, com área inferior a 1 km2,
topos aplainados a arredondados, vertentes ravinadas com perfis convexos a retilíneos,
drenagem de média a baixa densidade, padrão sub-paralelo a dendrítico, vales fechados e
planícies aluviais interiores restritas;

De modo geral, observa-se na região por onde deverá passar o gasoduto uma predominância
de superfícies aplainadas, típicas do domínio da planície costeira. As Fotos 7 a 11 ilustram as
formas de relevo observadas na região.

Foto 7 - Relevo da região da Baixada Santista, vista do alto da Serra do Mar

RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR - SDGN BOLSÃO SANTOS ___________________________________________________________ 4. 38

Foto 8 - Relevo escarpado da Serra do Mar

Foto 9 - Superfícies aplainadas da praia de Santos e
São Vicente

Fotos 10 e 11 - Relevo de mangue na região de Cubatão, próximo ao local por onde passará o gasoduto. Ao
fundo vê-se a Serra do Mar

4.3.3. Pedologia
Os tipos de solos estão diretamente relacionados ao relevo regional e ao substrato rochoso. A
influência do relevo na formação do solo manifesta-se, principalmente, pela interação entre as
formas de relevo e a dinâmica da água. Assim, em relevos de colinas e planícies, há uma
tendência à infiltração da água que, ao entrar em contato com o substrato, favorece o
desenvolvimento de solos mais profundos (latossolos), enquanto que em relevos de alta
declividade, a ação do escoamento superficial sobrepõe-se à infiltração, levando à formação de
solos rasos (litólicos e cambissolos).
Os trabalhos realizados na região partiram do Projeto RADAMBRASIL, publicados em 1983 em
escala 1:1.000.000, onde foram observados predominantemente três tipos de associações de
solos, indicados na Figura 4.6, e descritos a seguir.
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FIGURA 4.6 - Ilustração do Mapa Pedológico da Região da Baixada Santista, Segundo
RADAMBRASIL (1983)

Solonchak Sódico: compreende solos salino-sódicos, que apresentam-se muito mal a mal

drenados e perfis pouco diferenciados, com seqüência de horizonte A e C, sem nenhuma
diferenciação de horizontes ou camadas, especialmente nas áreas de manguezais. Distribuemse ao longo das planícies litorâneas, em especial nas proximidades das desembocaduras dos
rios, sob a influência das marés, onde a diminuição da corrente favorece a deposição de
sedimentos. Na área foi observada a ocorrência do tipo SKS2 Solonchak Sódico textura muito
argilosa + Solos Tiomórficos Indiscriminados textura indiscriminada + Podzol Hidromórfico,
horizonte A proeminente e moderado, textura arenosa, todos em relevo plano; e

Cambissolos: corresponde a solos minerais com horizonte B câmbico ou incipiente, não
hidromórficos, com pouca diferenciação do horizonte A para o B. Apresentam características
similares aos solos com horizonte B latossólico, diferenciando-se por serem menos evoluídos,
menos profundos e com minerais primários de fácil intemperização, bem como pela atividade
da argila variando de alta a baixa. A associação Ca11 corresponde a cambissolo textura
argilosa e média, fase não rochosa e rochosa, relevo montanhoso e escarpado, com Latossolo
Vermelho-Amarelo, textura argilosa, relevo montanhoso e forte ondulado, ambos álicos
horizonte A moderado e proeminente.
No trajeto onde passará o gasoduto não foram observadas exposições de solo passíveis de
estudo e caracterização, sejam elas naturais ou decorrentes de obras de engenharia
4.3.4. Drenagem e enquadramento dos corpos d’ água superficiais
A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 07, onde insere-se o traçado do Bolsão
Santos é composta por 9 municípios que perfazem uma área de drenagem 2.886 km². Os
cursos d´água principais da UGRHI são os rios Cubatão, Moji, Branco e Quilombo, que
deságuam no estuário de Santos; rios Itatinga, Itapanhaú, Capivari e Monos, além dos rios que
deságuam no mar entre Bertioga e Iguape.
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A UGRHI abrange a região metropolitana da Baixada Santista e apresenta ocupação urbana e
industrial intensa. Destacam-se o distrito industrial de Cubatão, o porto de Santos e a
vegetação natural protegida de Mata Atlântica.
As águas aí são utilizadas para abastecimento público e industrial; recepção de efluentes
domésticos e industriais; pesca de subsistência; recreação; navegação e geração de energia
elétrica (CETESB 2005a).
Por se tratar de uma região turística, nos finais de semana e temporadas de verão a afluência
de turistas duplica a população, agravando muito os problemas de saneamento básico.
O principal rio da AID é o Cubatão que recebe as águas advindas do Reservatório Billings, por
meio do Canal de Fuga da Usina Hidroelétrica de Henry Borden, localizado a jusante da
captação de Cubatão (Vide Anexo 1.1). Em virtude dessa reversão das águas o Rio Cubatão
têm a sua qualidade influenciada pelo regime operacional adotado no Sistema do Alto Tietê,
que controla o nível de bombeamento das águas do Alto Tietê para o Reservatório Billings,
através da Estação Elevatória de Pedreira.
O regime operacional que têm predominado, desde outubro de 1992, restringiu
acentuadamente o bombeamento das águas do Rio Pinheiros para o Reservatório Billings,
sendo que tal operação propiciou uma recuperação significativa na qualidade de suas águas.
Essa melhora é registrada em 2 pontos de amostragem da CETESB, sendo um a montante do
canal de fuga da Usina Henry Borden, na captação da SABESP e outro a jusante do Canal de
Fuga onde a qualidade das águas do Rio Cubatão é influenciada pelas águas do Reservatório
Billings. Tanto a água proveniente do Reservatório Billings quanto a do trecho a montante do
Rio Cubatão (Captação da SABESP) apresentaram qualidade Ótima e Boa, respectivamente,
para o abastecimento público da Baixada Santista (CETESB 2005a).
Com relação ao enquadramento dos corpos d’ água o Decreto 10.755/77 classifica aqueles das
proximidades do empreendimento da seguinte forma:
•

Rio Cubatão, desde o ponto de captação de água para abastecimento até a foz no
município de Cubatão = Classe 3.

•

Demais corpos d´água nas proximidades do traçado, quais sejam: rios Paranhos, Santana e
Casqueiro = Classe 2.

Segundo o artigo 7º do Decreto 8.468/76, as águas Classe 2 destinam-se ao abastecimento
doméstico, após tratamento convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à
recreação de contato primário (natação, esqui-aquático e mergulho).
Por outro lados, as águas Classe 3 são destinadas ao abastecimento doméstico, após
tratamento convencional, à preservação de peixes em geral e de outros elementos da fauna e
da flora e à dessedentação de animais.
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4.3.5 Qualidade das Águas Litorâneas
As praias da Baixada Santista são avaliadas semanalmente pela CETESB, segundo a Resolução
CONAMA 274/2000.
No município de Santos são monitorados 7 pontos de amostragem localizados em 6 praias.
A qualificação anual dessas praias revela uma piora das condições de balneabilidade, com 14%
na classe Má, representando o ponto da Ponta da Praia. Os outros pontos foram classificados
como Regular. Em 2003, apenas o ponto da praia do Boqueirão esteve impróprio em tempo
superior a 40%, os demais, variaram entre 25 e 39%, já em 2004, todos estiveram mais de
40% do tempo impróprios.
A comparação da média de propriedade anual dessas praias nos anos de 2003 e 2004, indica a
queda da qualidade, com 66% em 2003 e 51% em 2004.
A CETESB monitora também a qualidade dos cursos d´água que desembocam nas praias de
Santos. Amostras de 10 desses cursos d’água, realizadas em duas campanhas no ano de 2004
revelaram que 95% das amostras não apresentaram atendimento à legislação para o parâmetro
bactérias fecais. Contudo, os resultados revelam significativa melhora em relação ao ano de
2003. A faixa de 105 diminuiu de 80% em 2003 para 40% em 2004 e a faixa 106 diminuiu de
20% para 15%. Consequentemente registrou-se aumento das faixas 104 e <103. Considerando
que 95% da população é atendida por ligações de esgoto, pode se constatar que há despejo de
efluente doméstico sem tratamento nesses canais, o que pode prejudicar a qualidade sanitária
das praias, caso ocorra abertura das comportas (CETESB 2005b).
As praias de São Vicente, no ano de 2004, foram monitoradas em 5 pontos. Os resultados
revelam que apesar de as praias desse município ainda apresentarem condições sanitárias
desfavoráveis ao banho, houve uma ligeira melhora quando comparada ao ano anterior. Em
2003, as praias que obtiveram classificação anual Má foram Milionários e Gonzaguinha, que
permaneceram nessa condição em 2004. Os outros pontos foram classificados como Regular,
demonstrando que nenhuma praia permaneceu própria durante todo o ano.
O ponto que se apresentou pior em 2004, foi o da praia de Gonzaguinha, com 92% do tempo
impróprio. Contudo, comparando-se com 2003 (100% impróprio), nota-se melhora na
qualidade. O melhor ponto foi o da praia de Itararé, com apenas 4% do tempo impróprio,
também melhor do que em 2003 (10%).
A comparação dos resultados das médias das porcentagens de propriedade anual de 2003 com
os de 2004, indica melhoria, pois, em média, os pontos de amostragem mantiveram-se 46% do
tempo próprios em 2003 e em 2004, esse índice aumentou para 60%.
Da mesma forma do que acontece em Santos, os cursos d´água que afluem às praias de São
Vicente são monitorados pela CETESB. Neste município foram amostrados 8 cursos d’água
numa primeira campanha e 6 na segunda.
Segundo CETESB (2005b), a comparação dos resultados de 2003 indica uma degradação da
qualidade dessas águas, quando se analisa o atendimento à legislação pois, nenhuma amostra
atendeu a legislação vigente. Entretanto, houve uma melhora no nível de contaminação desses
cursos d’água. A faixa 103 aumentou de 29% em 2003 para 57% em 2004 e a faixa 105
aumentou de 12% para 14%. A faixa 104 diminuiu de 53% em 2003 para 29% em 2004.
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De maneira geral, os resultados evidenciam que os cursos d’água amostrados recebem
despejos sem o devido tratamento e podem comprometer a saúde pública e a balneabilidade
(CETESB 2005b).
4.3.6. Clima
A Baixada Santista apresenta clima quente e úmido com temperatura média superior a 20ºC e
precipitação variando entre 2.000 a 2.500 mm.
A distribuição anual das chuvas mostra uma forte concentração nos meses de verão (janeiro a
março), enquanto as menores precipitações ocorrem durante o inverno, de junho a agosto, sem
haver, contudo uma estação tipicamente seca. Dados de temperatura e precipitação dos anos
de 1977 a 1986 indicam precipitações inferiores a 100 mm mensais apenas nos meses de
agosto e maio. A precipitação média apresentou variação entre 84,7 mm (agosto) e 279,9 mm
(março).
A Baixada Santista apresenta alta umidade relativa do ar ao longo do ano, com média variando
em torno de 80% . Isto se deve à forte influência do Oceano Atlântico e das massas equatoriais
e marítimas que atuam na região costeira (LAMPARELLI, 1998).
Com relação à temperatura, observa-se uma variação entre 22,3 °C registrada em setembro a
30,1 °C registrada em fevereiro, mês mais quente.
4.4. Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico
4.4.1. Vegetação
O traçado projetado para o gasoduto correspondente ao Bolsão Santos transcorre por terrenos
da Baixada Santista atualmente ocupados por estruturas urbanas, particularmente sistema
viário e vias e logradouros públicos. Tais locais são desprovidos de vegetação.
Contudo, nas proximidades do trecho do traçado a ser implantado ao longo da Rodovia
Anchieta no Município de Cubatão ocorre vegetação de manguezal. Esta também aparece na
margem direita do Rio Casqueiro por onde se estende até as instalações portuárias voltadas
para o Largo do Caneu – Cais da Alemoa. Na área portuária resta outro fragmento de
manguezal que é margeado pela linha férrea que atende o Cais do Valongo (Vide Figura 4.7
adiante).
O mangue é um ecossistema particular, que se estabelece nas regiões costeiras tropicais de
todo o globo onde há mistura de águas doce e salgada, formando a água salobra. Os solos são
formados a partir do depósito de siltes, areia e material coloidal trazidos pelos rios.
As condições ambientais do manguezal são bastante adversas para a maioria das espécies
vegetais: solo lodoso e alagado com baixo teor de oxigênio e alta salinidade, exigindo
adaptações morfológicas e fisiológicas das espécies que aí vivem. A presença, por exemplo, de
raízes aéreas ou raízes escora que partem do tronco, permite a fixação dos indivíduos de
Rhizophora mangle no solo movediço e sob influência direta da força das correntes.
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Como mecanismo de adaptação à falta de oxigênio os indivíduos de Avicennia desenvolveram
raízes respiratórias (pneumatóforos), ricas em tecido parenquimático cheio de amplas lacunas,
que funcionam como reservatório de ar. Esses pneumatóforos atingem e chegam mesmo a
ultrapassar o nível das marés mais altas. Neles são encontrados poros (pneumatódios) por onde
se efetuam as trocas gasosas com o meio.
As planícies da Baixada Santista e do sistema lagunar estuarino de Cananéia – Iguape somam
cerca de 99% dos manguezais do Estado de São Paulo. Os componentes obrigatórios da flora
do manguezal paulista são a Avicennia schaueriana, a Laguncularia racemosa e a Rizhophora
mangle. Como espécies invasoras aparecem Hibiscus tiliaceus, Crinum attenuatum, Spartina
brasiliensis e Acrostichum aureum (LAMPARELLI, 1998).
No Brasil, os mangues são protegidos por legislação federal, devido à importância que
representam para o ambiente marinho. São fundamentais para a procriação e o crescimento
dos filhotes de vários animais, como rota migratória de aves e alimentação de peixes. Além
disso, colaboram para o enriquecimento das águas marinhas com sais nutrientes e matéria
orgânica.
Os manguezais fornecem uma rica alimentação protéica para a população litorânea: a pesca
artesanal de peixes, camarões, caranguejos e moluscos são para os moradores do litoral a
principal fonte de subsistência.
Cabe salientar que a implantação do gasoduto ao longo das vias existentes não implicará na
supressão ou interferência direta das obras com os manguezais existentes marginalmente às
vias envolvidas no traçado. A vala para assentamento da tubulação será aberta no corpo de
aterro da Rodovia Anchieta e no leito carroçável das vias urbanas, já alteradas pela ação
antrópica.
4.4.2. Fauna
Entre os manguezais do Estado de São Paulo, os da Baixada Santista, especialmente aqueles da
área de Santos-Cubatão, são os que apresentam a fauna mais exuberante, tanto em número de
espécie como de indivíduos. Diversas espécies se reproduzem na área, e algumas tem ali as
únicas populações conhecidas no Estado de São Paulo, ou as suas maiores concentrações
populacionais.
Os mangues de Santos-Cubatão abrigam a única população de guarás ao Sul do Maranhão. A
população paulista da espécie tem crescido ao longo dos anos e a sua tendência sedentária
indica que o ambiente é adequado. O mesmo deve ser dito de espécies como os jacarés e
lontras, e daquelas regionalmente raras como o gavião caranguejeiro (Olmos et al, 2003).
Dentre a fauna de répteis as tartarugas marinhas Chelonia mydas são avistadas com
regularidade, mesmo em locais bastante poluídos como o Rio Casqueiro. Estas tartarugas são
exemplares subadultos que vêm se alimentar nos mangues (OLMOS, 2003).
Jacarés do papo amarelo Caíman latirostris (espécie ameaçada de extinção) ocupam as áreas
de manguezal em caráter permanente. Até 8 exemplares já foram observados simultaneamente
sob a colônia de garças e guarás do Rio Morrão, em meio a lodo e água bastante poluídos,
esperando que algum filhote caísse dos ninhos.
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Com relação às aves, OLMOS (2003) informa que este é o grupo mais diverso e conspícuo na
área, com 180 espécies registradas até o momento. Uma boa parte das aves que ocorrem nos
manguezais é migratória ou nômade, utilizando a área como local de alimentação e descanso.
Segundo o mesmo autor, várias espécies das áreas abertas, matas a restingas próximas
também utilizam os manguezais, inclusive para a reprodução.
Entre os migrantes há um grupo proveniente do Hemisfério Norte (tundra do Canadá e EUA) e
outro proveniente do Cone Sul (Rio Grande do Sul a Argentina). No primeiro grupo estão os
maçaricos e batuíras das espécies Tringa fIavipes, T. melanoleuca, Actilis macularia, Charadrius
semipalmatus e Pluvialis squatarola. As três primeiras são as mais abundantes, sendo
especializadas em se alimentar de vermes e pequenos crustáceos em bancos de lodo. O pico
das populações destas espécies neárticas ocorre no verão (dezembro-fevereiro) quando grupos
de 80-300 indivíduos (ocasionalmente mais de 2.000) podem ser observados forrageando nos
lodaçais às margens dos rios Cascalho, Cubatão e Quilombo, e do Largo do Caneu.
Entre as aves provenientes de regiões sulinas estão o colhereiro Ajaja ajaja, o talha-mar
Rhynchops nigra e a marreca-caneleira Dendrocygna bicolor. Estas espécies são provenientes
do complexo da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul.

Outro grupo que utiliza os bancos de lodo para alimentação é o das garças, quais sejam: a
garça azul pequena (Egretta caerulea), a garça branca pequena (Egretta thula), a garça branca
grande (Casmerodius albus) e a garça real ou maguari (Ardea cocoi). Todas estas espécies
utilizam os bancos de lodo como locais de alimentação principalmente os do rio Cascalho, Largo
do Caneu e canal da Cosipa.
Entre as aves aquáticas a espécie mais interessante dos manguezais da Baixada Santista é o
guará Eudocimus ruber. A espécie ocorria originalmente da Colômbia a Santa Catarina, sempre
em manguezais. Após o século XIX, as populações meridionais sofreram declínio e a espécie foi
considerada extinta ao Sul do Maranhão.
Contrariamente do que ocorre com as aves, poucos mamíferos ocorrem nos manguezais
propriamente ditos. A espécie mais facilmente encontrada é o mão-pelada (Procyon
cancrivorus), especialista neste ambiente. Lontras (Lutra longicaudis) têm sido observadas
tanto nos rios (Quilombo, Jurubatuba) como nos mangues (Quilombo a Cascalho), utilizando
também lagoas artificiais como as da Cosipa (dique do Furadinho). Esta espécie é considerada
ameaçada de extinção. Ratões do banhado (Mylocastor coypus) e capivaras (Hydrochaerus
hydrochaeris) não ocorrem no manguezal propriamente dito, mas são encontrados nas áreas
com influência da água doce na foz dos rios, como o Quilombo, por exemplo (OLMOS, 2003).
Considerando que o gasoduto percorrerá áreas urbanizadas não é esperada interferência do
mesmo sobre as populações de animais que vivem ou se utilizam dos manguezais de Santos e
Cubatão.
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CAPÍTULO 5 - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS

5. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A identificação dos impactos ambientais e posterior proposição de medidas de mitigação foi
realizada a partir da visão multidisciplinar da equipe, associada ao conhecimento prévio das
ações do empreendimento e das características do ambiente onde o mesmo será implantado e
operado. A seguir apresenta-se o resultado da análise e a descrição dos impactos para as fases
de implantação e operação do SDGN Bolsão Santos.
5.1. Síntese dos Impactos
Em decorrência das características das obras e da intensa urbanização da área de influência
direta do empreendimento não foram constatados impactos adversos sobre o meio biótico. Os
locais a sofrerem intervenção durante as obras encontram-se recobertos por pavimento de vias
ou calçamento, e conseqüentemente, são totalmente desprovidos de vegetação e não oferecem
suporte à fauna.
Os impactos ao meio físico foram considerados pouco relevantes, pois face às características de
uma tubulação pressurizada onde há ampla liberdade de cota para o assentamento da
tubulação, as valas a serem escavadas ao longo do traçado previsto o serão minimamente
(cerca de 1,70 m de profundidade X 0,80 m de largura), o suficiente para o seu assentamento
em condições seguras segundo normas técnicas usuais.
As escavações para a abertura de valas dar-se-ão a frio ao longo de todo o traçado, sem a
necessidade de rebaixamento do lençol freático prevendo-se, quando muito, seu simples
esgotamento com bombas.
Devido ao pequeno volume de solo a ser disposto, a necessidade de pequenas áreas para
depósito de material excedente não se constitui em impacto relevante. Contudo, por envolver
movimento de terra, embora pouco significativo, há sempre a possibilidade de erosão do
material escavado por águas pluviais, e conseqüente assoreamento do sistema de drenagem
urbana e dos corpos d’água e manguezal existentes nas imediações das obras.
O corte do pavimento resultará um volume de entulho que deverá ser disposto
adequadamente.
Com relação ao meio antrópico a implantação da tubulação no leito das vias urbanas não
requer desapropriação ou delimitação de áreas com restrição de uso. Os impactos identificados
advêm do trânsito de veículos e equipamentos, e movimentação de trabalhadores nas
proximidades da obra em área urbana. Com relação à proximidade das obras com bens
tombados, pode-se afirmar que os mesmos não serão afetados, pois a tubulação ficará
enterrada, não interferindo na paisagem.
Assim, nota-se que os impactos estão relacionados à execução de obras de engenharia típicas
de implantação de qualquer empreendimento de pequeno porte sendo, portanto, inevitáveis,
mas perfeitamente controláveis e de curta duração.
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Na fase de operação do Sistema manifestam-se os impactos positivos decorrentes da utilização
de um combustível de melhor qualidade, que chega ao consumidor por um meio de transporte
altamente seguro. Qualquer impacto ambiental adverso passível de ocorrência nesta fase está
diretamente associado ao aspecto “risco”. Conseqüentemente, será elaborado o “Estudo de
Análise e Avaliação de Riscos”, que será apresentado como documento complementar a este,
para a fase de obtenção de Licença de Instalação. O escopo deste estudo constitui o Anexo 7.
5.2. Impactos Identificados
Os impactos comentados resumidamente no item anterior são agora apresentados de forma
detalhada, com indicação da fase do empreendimento em que os mesmos podem ocorrer.
5.2.1. Etapa de implantação
a) Meio Físico

Impacto 01 - Início ou intensificação de processos erosivos
A abertura da vala e acumulação do material escavado tende a intensificar o processo erosivo
ao desestruturar o solo e expor seus horizontes mais suscetíveis à erosão. Esta alteração se
manifesta, em geral, na forma de erosão laminar, mais intensa, e sulcos. A conseqüência desta
alteração é o assoreamento das drenagens a jusante do local da obra. Contudo, na presente
situação, este impacto é de pequena magnitude, pois as obras requererem movimentação de
pequenas quantidades de terra e as valas são fechadas, sempre que tecnicamente possível,
com o material escavado, e pavimentadas 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. A significância deste impacto é avaliada como média devido à proximidade de
manguezais ao longo do traçado na Rodovia Anchieta e na área portuária.
Conforme as características geológicas, geomorfológicas e pedológicas apresentadas no
Capítulo 4 (item 4.3), recomenda-se maior cuidado quando as obras interferirem pontualmente
em áreas naturalmente mais suscetíveis à erosão, como em planícies de inundação, solos do
tipo hidromórficos e/ou com textura arenosa.

Impacto 02 - Assoreamento de drenagem a jusante das intervenções
Este impacto é decorrente do transporte de solo exposto e revolvido durante a limpeza do
terreno e escavação da vala, e sua posterior deposição no leito dos cursos d’água existentes ao
longo traçado. Contudo, conforme comentado no Impacto 01, o tempo de exposição do solo à
ação de agentes erosivos é pequeno, bem como o volume de solo exposto, o que minimiza o
transporte de material para as áreas mais baixas, no caso, os leitos dos cursos d’água, os
manguezais e o sistema urbano de drenagem pluvial. Dessa forma, este impacto foi avaliado
como de pequena magnitude e significância média devido à presença de manguezais na região.
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Impacto 03 - Poluição do solo
A poluição do solo na fase de obras está associada ao lançamento de resíduo sólido
diretamente no solo ou ao seu acondicionamento indevido, e ao derrame de óleo das máquinas
no solo e pode acontecer tanto na frente de obra, como no canteiro de serviço. Os resíduos
sólidos que podem ser gerados nas frentes de obras são: restos de embalagens de alimento,
copos descartáveis, restos de alimentos, capa asfáltica, entulho, restos de tintas e solventes e
outros já apresentados no item 3.4.3, Quadro 3.2.
Este impacto foi avaliado como sendo de pequena magnitude e significância devido às
pequenas quantidades de resíduos envolvidas e ao fato de que a COMGAS deverá providenciar
a adequada disposição dos mesmos.

Impacto 04 - Poluição das águas
A poluição das águas superficiais está associada aos Impactos 01 e 03 descritos anteriormente.
É resultante tanto do carreamento ou lançamento dos resíduos gerados na frente de obras e no
canteiro de serviços, nos corpos d’água local, como do aumento da quantidade de sólidos em
suspensão decorrentes de processos erosivos.
O solo poluído por óleos, tintas e solventes também pode ser uma fonte de contaminação dos
corpos d’água.
Este impacto foi considerado de pequena magnitude devido às pequenas quantidades de
produtos desta natureza nas frentes de obra e canteiro de serviço.
A significância foi avaliada como média devido a presença de manguezais e de corpos d´água
Classe 2 nas imediações das obras.
b) Meio Antrópico

Impacto 05 - Interferência com o tráfego
Está relacionado à movimentação de maquinários e veículos pesados, necessários à escavação
das valas e transporte de insumos, combustível e mão-de-obra para o local das obras. Estes
veículos ao circularem por vias como a ruas Tuiuti e São Leopoldo, Avenida Conselheiro Nébias
e avenidas da orla, por exemplo, podem causar incômodos temporários para o tráfego local.

Impacto 06 - Interferência com a movimentação de pedestres
Este impacto se manifesta na área urbana, em vias onde há grande movimentação de
pedestres, como por exemplo, avenidas Oswaldo Cruz e 9 de Abril, em Cubatão; ruas Tuiuti e
São Leopoldo, avenidas Conselheiro Nébias, Pres. Wilson, Afonso Pena, em Santos; e Av.
Marechal Deodoro em São Vicente. As valas abertas e a presença de maquinários e
trabalhadores alteram o percurso do pedestre e podem representar situação de risco de queda
no interior das mesmas.
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Este impacto foi considerado como sendo de pequena magnitude e significância, pois terá curta
duração e será mitigado pela colocação de tapumes, placas sinalizadoras e sinalização
luminosa, caso as valas permaneçam abertas durante a noite.

Impacto 07 - Alteração no ruído ambiente
A operação de máquinas e equipamentos ruidosos, como britadeira e escavadeiras durante a
realização das obras e a presença de trabalhadores gerará ruído no local, podendo causar
incômodo aos transeuntes, ou moradores. Este impacto foi considerado como sendo de
pequena magnitude e significância, pois terá curta duração e as obras somente serão realizadas
durante o dia.

Impacto 08 - Geração temporária de empregos
Durante a fase das obras, que deverá estender-se por 15,4 meses, será necessária a
contratação de mão-de-obra. A geração destes empregos deverá promover uma dinamização
na economia local através da entrada direta de recursos (salários) e da demanda de serviços
para atender os trabalhadores. Assim, deverão ser gerados, também, empregos indiretos,
configurando-se esta situação como um impacto positivo, embora de pouca magnitude e
significância devido ao pequeno número de empregos a serem gerados, cerca de 150.
c) Meio Biótico

Impacto 09 - Alteração da qualidade do ambiente aquático
Alterações da qualidade do ambiente aquático, particularmente os manguezais, são pouco
prováveis devido ao pequeno volume de solo envolvido nas escavações, pequeno volume de
resíduos gerados nas frentes de obras, características dos resíduos e cuidados a serem tomados
pelo empreendedor.
Assim, não é esperado impacto digno de nota sobre o ecossistema de manguezais marginais às
vias onde será assentado o gasoduto.
5.2.2. Operação
Na fase de operação do gasoduto, todos os impactos identificados na fase anterior deixam de
ocorrer, dando lugar à manifestação dos impactos positivos.
Ressalte-se que em conseqüência da insolubilidade, em água, do gás a ser transportado, não se
considerou a possibilidade de poluição desse recurso natural nesta fase.
Os impactos identificados na fase de operação estão descritos a seguir.

Impacto 10 - Minimização de emissão de poluentes atmosféricos
A queima do gás minimiza as emissões atmosféricas de NOx, SOx, CO, hidrocarbonetos e
material particulado, o que é altamente desejável.
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Impacto 11 - Minimização de riscos de acidentes de transporte e armazenamento
O transporte por dutos é mais seguro do que aquele por caminhão-tanque, pois minimiza os
riscos de acidentes durante o percurso e elimina o risco existente durante o armazenamento,
por prescindir desta situação.

Impacto 12 - Ganho na produtividade
Por ser um combustível de combustão quase perfeita e completa quase não há perdas e
produção de rejeitos. A melhoria nas condições operacionais de manutenção, conservação e
durabilidade também contribuem para ganhos na produtividade.
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CAPÍTULO 6 - MEDIDAS MINIMIZADORAS DOS
IMPACTOS

6. MEDIDAS MINIMIZADORAS DOS IMPACTOS
A utilização de faixas marginais de vias existentes é, sem dúvida, a medida mitigadora dos
impactos potenciais mais significativos deste empreendimento. Esta opção locacional evita
desapropriações, demarcação de faixa de servidão com restrição de uso, interferência e
formações vegetais nativas e com áreas pouco alteradas. Além desta medida aplicada na
concepção de qualquer traçado, outras merecem ser citadas.
6.1. Medidas Minimizadoras - Fase de Implantação
Apesar de alguns impactos serem evitados ao se utilizar as margens das vias para assentar a
tubulação, aqueles típicos de obras de engenharia, decorrentes principalmente da
movimentação de terra, interferência com o sistema viário e ruído, não podem ser evitados e
sim mitigados. A seguir são apresentadas as medidas para mitigar os impactos identificados na
fase de implantação empreendimento, ressaltando-se que a implementação das mesmas é de
total responsabilidade do empreendedor.
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QUADRO 6.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos - Fase Implantação
Nº
01

02

03

Impactos Identificados
Início / intensificação de processos erosivos

Assoreamento de drenagem a jusante das
intervenções
Poluição do solo

Medidas Minimizadoras
1.

Reaterrar a vala imediatamente após o assentamento da tubulação.

2.

Ao reaterrar a vala, aproveitar ao máximo o material retirado de forma a minimizar a quantidade do material a ser
disposto.

3.

O solo excedente deverá ser removido o mais rápido possível do local das obras e disposto de forma adequada,
em local indicado pelas prefeituras.

4.

Efetuar a compactação do reaterro em camadas e de forma a obter a compactação plena do solo utilizado.

5.

Providenciar a rápida recomposição do pavimento após o reaterro.

6.

Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas abertas e posterior
revegetação.

7.

Implementar as medidas 1 a 5.

8.

Coletar e acondicionar os resíduos gerados na frente de obras e canteiro de serviço, inclusive o entulho resultante
do rompimento do pavimento, conforme previsto no PG26 – Gestão de Resíduos.

9.

Acondicionar em embalagens apropriadas e providenciar a disposição adequada dos resíduos resultantes do reparo
e manutenção dos equipamentos, conforme previsto no PG26 – Gestão de Resíduos.

10. Providenciar a limpeza do terreno após a desativação do canteiro de obras. Os restos de material de construção
devem ser dispostos adequadamente, conforme suas características.
11. Realizar trabalho de educação ambiental com trabalhadores para que os mesmos não joguem “lixo” na área de
trabalho.
12. Reparo e manutenção preventiva de maquinários e veículos para evitar vazamentos de óleo nas frentes de
serviços e vias utilizadas para acesso ao local da obra.
13. Realizar trabalho de conscientização dos funcionários para evitar derrames de combustível por ocasião do
abastecimento das máquinas nas frentes de serviço e/ou canteiro de obras e para que tomem cuidado na
manipulação de tintas e solventes.
04

Poluição das águas

14. Construir o canteiro de obras longe de qualquer curso d’água e sua faixa de APP.
15. Medidas dos impactos 02 e 03.
Continua
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QUADRO 6.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos - Fase Implantação (Continuação)
Nº
05

Impactos Identificados
Interferência com o tráfego

Medidas Minimizadoras
16. Colocação de sinalização ao longo da vala desde a etapa de demarcação do local até o fechamento da vala e
recomposição do pavimento.
17. Especificação de equipamento adequado ao local de execução da obra em ambiente urbano.
18. Programação de execução de obras de forma a evitar feriados ou festas locais, se for o caso.
19.

Manutenção de placas metálicas sobre as valas nos cruzamentos de vias ou em acessos de veículos às
propriedades existentes ao longo do caminhamento da tubulação.

20. Manutenção de sinalização no período noturno.
21. Recomposição da pavimentação.
06

Interferência com a movimentação de
pedestres

22. Manutenção de placas metálicas sobre as valas nos locais de travessia de pedestres.
23. Colocação de tapumes ao longo da vala.
24. Manutenção de sinalização luminosa no período noturno.
25. Limpeza do local de execução das obras e desobstrução de espaço para circulação segura de pedestres.
26. Recomposição do piso e/ou pavimento.

07

Alteração no ruído ambiente

27. Evitar obras no período noturno dentro da área urbana.
28. Providenciar a regulagem dos motores dos veículos e equipamentos a serviço da COMGAS.
29. Utilização de equipamento de corte de asfalto, evitando-se rompedor pneumático.

08

Geração temporária de empregos

30. Por ser impacto positivo, a proposição de medida minimizadora não é pertinente.

09

Alteração da qualidade do ambiente aquático

31. Implementar as medidas 1 a 15
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6.2. Medidas Mitigadoras - Fase de Operação
A operação de um gasoduto não acarreta impactos ambientais adversos, não sendo necessária,
via de regra, aplicação de medidas mitigadoras.
Conforme citado no item 4.1 as medidas mitigadoras desta fase estão relacionadas a risco de
acidentes e os mesmos serão tratados no “Estudo de Análise e Avaliação de Riscos”, que
contemplará as medidas a serem tomadas, incluindo as recomendações de otimização de
projeto através da relocação de válvulas de bloqueio ou outro dispositivo operacional ou de
segurança, ou até procedimentos operacionais complementares, além de particularizar as ações
de emergência padronizadas da COMGAS para este Sistema.
Os impactos positivos da operação do sistema são:
1. Redução de emissão de poluentes atmosféricos.
2. Redução de riscos de acidentes de transporte e armazenamento.
3. Ganho da produtividade.
4. Redução da pressão sobre a infra-estrutura viária.
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