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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Este documento consiste do Relatório Ambiental Preliminar - RAP elaborado para instruir o
processo de licenciamento ambiental do Sistema de Distribuição de Gás Natural - SDGN
Bragança Paulista, a ser implantado pela Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS, em
território do Município de Bragança Paulista, no Estado de São Paulo.
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 Bragança Paulista a ser implantado pela Companhia de Gás de São
Paulo - COMGAS, no município de mesmo nome. 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 empresas situadas no
município em questão.
O mesmo foi projetado com 19,4 km de tubulação em aço carbono, com diâmetro variando
entre 8” e 6” e pressão de operação de 500 e 100 psig. Para reduzir a pressão de 500 para
100 psig foi projetada uma ERP - Estão de Redução de Pressão.
A rede que compõe o sistema tem início previsto no City Gate a ser construído pela TBG Transportadora Brasileira de Gás, empresa da PETROBRAS, nas proximidades da
Rodovia Fernão Dias, em território do município de Bragança Paulista. 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.
O desenho do Anexo 1.1 ilustra o caminhamento da rede de gás natural sujeita a licenciamento
ambiental.
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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 uma fonte de energia mais limpa. 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:

•

o

Em indústrias.

o

Na geração termelétrica.

Como combustível de veículos de transporte e de carga.
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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.
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.

Emissão de CO2, em kg CO 2 / GJ
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FIGURA 2.1 - CO2 Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis
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FIGURA 2.2 - SO2 Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis
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Emissões de NOx - Relativas
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FIGURA 2.3 - NOx Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis
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.
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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.

•

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 vias e avenidas em áreas urbanas
aproveitando o leito carroçável das mesmas, onde não há vegetação arbórea nem propriedade
particular.
Assim, o SDGN Bragança Paulista se justifica, considerando os aspectos de alternativa
energética, segurança no transporte e de localização, pois as intervenções se darão 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 Bragança Paulista, 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, 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 metros cúbicos/dia no
primeiro ano de fornecimento, crescendo até atingir 8,1 milhões de metros cúbicos/dia no
oitavo ano e cerca de 15 milhões de metros cúbicos/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 metros cúbicos/dia para
11,1 milhões de metros cúbicos/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 metros cúbicos/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 empresas interessadas na
substituição e/ou alternativa de combustível, localizadas no Município de Bragança Paulista.
3.2. Localização
O SDGN Bragança Paulista será implantado no Município de Bragança Paulista, que compõe a
Região Bragantina, entre as estâncias climáticas conhecidas como “Circuito das Águas” no
Estado de São Paulo. O Município de Bragança Paulista está localizado nas coordenadas
geográficas: 23º 58’ 30” S e 46º 32’ 30” W, distando da Capital do Estado 78 km, pela
Rodovia Fernão Dias (CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, 2002). Limita-se com os
municípios de: Pinhalzinho, Pedra Branca (ao Norte), Tuiuti, Itatiba e Morungaba (à Oeste),
Atibaia e Jarinu (à Sul), Piracaia e Vargem (à leste). É sede de Região de Governo (REGOV) da
qual fazem parte 16 municípios, pertencendo à Região Administrativa de Campinas.
No que se refere ao gerenciamento de recursos hídricos o município em questão faz parte da
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 5 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí, bacia
do Rio Piracicaba, conforme se visualiza na figura a seguir, e pertence ao CBH-PCJ - Comitê das
Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí (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

Região do
empreendimento

FIGURA 3.1 - Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo e a Localização da Região de Bragança Paulista na
UGRHI 5 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí
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 Bragança Paulista, a ser implantado pela COMGAS, consiste
na extensão da rede existente na área de concessão da empresa. A extensão compreende
19.375,00 metros de rede de distribuição composta por tubos de aço carbono com diâmetros
de 8” e 6”, 10 válvulas de bloqueio e 1 (uma) ERP - Estação Redutora de Pressão.
As principais características da rede a ser implantada são:
•

Produto a ser transportado:

Gás natural

•

Vazão de projeto:

10.200 metros cúbicos/dia

•

Vazão de operação:

8.000 metros cúbicos/dia

•

Classe de pressão:

500 psig (35 bar) a montante da ERP e
100 psig (7 bar) a jusante da ERP.

•

Vida útil do empreendimento:

Cerca de 50 anos

•

Sistema de válvulas:

Manual
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•

Extensão total da rede:

19.375 metros

•

Diâmetro da tubulação:

8.180 metros com Ø 8” e 500 psig
9.555 metros com Ø 8” e 100 psig
1.640 metros com Ø 6” e 100 psig

•

Número de ERPs:

1 (uma)

•

Número de válvulas de bloqueio:

10 (dez)

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 150 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 a 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).
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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 10 (dez) 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 será instalada 1 (uma) ERP na Avenida Norte Sul (vide Anexo 1.3,
Folha 2/4). O gás natural chegará na ERP com pressão de 500 psig e sairá com 100 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 19.375,00 metros do gasoduto.
O gasoduto projetado tem início no City Gate a ser construído pela TBG, localizado na
Estrada Velha de Bragança - Atibaia em Bragança Paulista, altura do km 82 da Rodovia Fernão
Dias (BR-381), próximo à divisa com o Município de Atibaia.
A partir do City Gate, o gasoduto segue pela Estrada Velha de Bragança - Atibaia (em terra) e
pelas seguintes vias pavimentadas: Avenida Marcus Vinicios Valle, Avenida Salvador Markowicz,
Rua Teixeira, Avenida Dom Pedro I e Avenida Norte Sul, até o local previsto para implantação
da ERP - Estação Redutora de Pressão. Neste trecho do projeto o gasoduto tem 8” de diâmetro,
pressão de 500 psig e com extensão de 8.180,00 metros; faz travessia não destrutiva na
Avenida Dom Pedro I e cruza vários cursos d’água.
Após a ERP, o gasoduto projetado segue por 9.555,00 metros com 8” de diâmetro e 100 psig
de pressão, pelas vias: Avenida Norte Sul, Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves, Rua Felício
Helito, Avenida XV de Dezembro, Variante Guaripocaba, Rua Humberto Castelo Branco,
Avenida dos Imigrantes, Rua Antonio Sabella e Rodovia Capitão Barduíno (SP-008) / Avenida
Plínio Salgado, todas estas vias asfaltadas. Neste trecho o gasoduto faz duas travessias não
destrutivas na Rodovia SP-008, várias travessias do Ribeirão do Lavapés e uma do Rio Jaguari.
Da Avenida XV de Dezembro sai um ramal do gasoduto com diâmetro de 6” e 100 psig e
640 metros de extensão, seguindo pela Avenida Dr. José Adriano Marrey Jr. para atender as
empresas Luper e Suape. Outro ramal, com as mesmas características, segue por 1.000 metros
pela Rodovia Municipal Fulvio Salvador Pagani (BGP-434), à partir da Rodovia Capitão
Barduíno (SP-008), fazendo travessia do Ribeirão dos Curitibanos, para atender a empresa
Arcor. Estes ramais seguem por vias asfaltadas. O quadro a seguir sintetiza o caminhamento
descrito.
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QUADRO 3.1 - Caminhamento do Gasoduto
Características
da rede

Caminhamento

8.180 m ∅ 8” e
500 psig

Pelas vias: Estrada Velha de Bragança - Atibaia, Avenida Marcus Vinicios Valle, Avenida Salvador
Markowicz, Rua Teixeira, Avenida Dom Pedro I e Avenida Norte Sul, até a ERP - Estação
Redutora de Pressão.

9.555 m ∅ 8” e
100 psig

A partir da ERP, localizada na Avenida Norte Sul, pelas vias: Avenida Norte Sul, Avenida Dr.
Tancredo de Almeida Neves, Rua Felício Helito, Avenida XV de Dezembro, Variante Guaripocaba,
Rua Humberto Castelo Branco, Avenida dos Imigrantes, Rua Antonio Sabella e Rodovia Capitão
Barduíno (SP-008) / Avenida Plínio Salgado.

1.640 m ∅ 6” e
100 psig

Ramal para as empresas Luper e Suape: pela Avenida Dr. José Adriano Marrey Jr.
Ramal para a empresa Arcor: pela Estrada Municipal Fulvio Salvador Pagani (BGP-434).

TOTAL

19.375 m

3.4. Execução de Obra
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 6 metros de largura,
necessária para posicionamento de veículos e maquinários e movimentação de talhadores.
Dentro desta faixa ocorre, também a abertura de vala. As fotos do Anexo 4 mostram cenas de
obras de sistemas já implantados e ilustram atividades descritas a seguir.
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 ou poços de trabalho de travessias não
destrutivas, com separação entre material servível para fechamento, que ficará armazenado
ao longo da vala, e o inservível que será encaminhado de imediato para disposição final em
local licenciado.
Assim, tomando-se por base a abertura de vala de dimensões 80 cm x 150 cm de
profundidade, tem-se a movimentação de solo e pavimento asfáltico de cerca de 23.250
metros cúbicos ao longo dos 19.375 metros de vala a serem abertos.

•

Transporte e descarregamento dos tubos junto à vala.

•

Disposição ou desfile de tubos ao longo da vala.
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•

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

•

Lançamento da tubulação na vala.

•

Fechamento das valas.

•

Recomposição das condições de superfície.

•

Execução de testes pneumático e hidrostático.

•

Instalação da sinalização ao longo do gasoduto.
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”.

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 por meio de assentamento da
tubulação do leito de curso d’água. O primeiro método será empregado nas travessias do
Ribeirão do Lavapés e do Rio Jaguari. O segundo, nas demais travessias.
Os dois métodos de travessia demandam a abertura de vala na faixa de APP dos cursos d’água
a serem transpostos, para que a tubulação alcance a margem ou a estrutura da ponte. Cabe
destacar, contudo, que as valas serão abertas em faixas de APP ocupadas pelas vias que
receberão a rede de gás natural. Dessa forma, não está prevista a supressão de vegetação em
tais áreas.

Travessia de sistema viário
A transposição das vias de maior movimento, pela rede de gás, será feita com o emprego do
método não destrutivo, que prescinde da abertura de vala na pista de rolamento, evitando,
assim, a interferência com o tráfego local. Serão abertos poços de trabalho, sendo um para
lançamento da tubulação que passará sob a via e outro para recepção da mesma, conforme
ilustrado na figura a seguir.
Tais travessias estão previstas na Avenida Dom Pedro I e Rodovia Capitão Barduíno (SP-008) /
Avenida Plínio Salgado.
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DETALHE TÍPICO DO PERFIL - VALA
S/ESCALA

MÍN. 0.92m

RAIO MÍNIMO DE CURVATURA
(CONFORME DIÂMETRO DO TUBO)

H=VARIÁVEL

NÍVEL DO LEITO CARROÇÁVEL OU TERRENO

POÇO DE
TRABALHO

POÇO DE
TRABALHO
GASODUTO PROJETADO

MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - (FURO DIRECIONAL DIRIGIDO)
(PARA GASODUTOS EM AÇO CARBONO COM DIÂMETROS VARIÁVEIS)

FIGURA 3.2 - Esquema de Travessias de Sistema Viário por Método Não Destrutivo
(Subterrânea)
3.4.1. 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. 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

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

Origem

Armazenamento

Destino

Registro

Resp.

Continua

RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR - SDGN BRAGANÇA PAULISTA _______________________________________________________ 3. 7

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

Classe
(NBR
10004)

Origem

Armazenamento

Destino

Registro

Resp.

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

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

Contratado

Fonte: COMGAS - Gestão de Resíduos - PG 26.
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3.4.2. 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.
3.4.3. Mão-de-obra e duração das obras
Para implantação do SDGN Bragança Paulista será necessário cerca de 120 pessoas em horário
administrativo, que serão conduzidas diariamente ao local de trabalho durante os 7 (sete)
meses previstos para a execução das obras e realização dos testes com a tubulação.
3.4.4. Custo total do empreendimento
A estimativa de custo incluindo serviços de engenharia, aquisição de materiais e execução
de obras é de R$ 16.656.437,00 (dezesseis milhões, seiscentos e cinqüenta e seis mil,
quatrocentos e trinta e sete reais).
3.5. Operação do Sistema
A fase de operação caracteriza-se pelo transporte e distribuição do gás natural. O Sistema
de Distribuição de Gás Natural Bragança Paulista atenderá as empresas relacionadas no
quadro a seguir, que indica também as quantidades equivalentes do combustível a ser
substituído/deslocado.
QUADRO 3.3 - Combustíveis Deslocados pelo Gás Natural e Volume Equivalente de
Gás a ser Fornecido
Empresa

Combustível Deslocado

Volume Equivalente de Gás Natural
(m3/mês)

Arcor do Brasil Ltda.

Óleo Combustível 1A

130.000

Corduroy

Óleo Combustível 1A

160.000

Fábrica de Papel Santa Therezinha

Óleo Combustível 1A

1.500.000

Luper Farmacêutica

Óleo Combustível GLP

3.300

Planalquímica

Óleo Combustível 1A

30.000

Capricórnio

Óleo Combustível 1A

60.000

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.
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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 metros 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.
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: avaliação da compatibilidade do empreendimento com áreas
sob proteção da legislação de cunho ambiental, as diretrizes de uso e ocupação do solo e o
macrozoneamento municipal de Bragança Paulista 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.
4.2.1. Áreas protegidas por legislação ambiental específica
Para identificar a legislação aplicável na AID do traçado do gasoduto procedeu-se busca na
prefeitura de Bragança Paulista. Adicionalmente, consultou-se a legislação estadual e federal
que impõem restrições à ocupação do espaço urbano.
Com relação a bens protegidos por legislação específica, foram identificadas na AID apenas as
áreas de preservação permanente, assim definidas pelo Código Florestal. Estas se encontram
ocupadas por estruturas urbanas, conforme se verá no item que se segue.
4.2.1.1. Áreas de Preservação Permanente
As Áreas de Preservação Permanente - APP sujeitas a intervenção das obras de implantação do
gasoduto consistem daquelas associadas a: cursos d’água, nascentes e lagos, conforme
definido no Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/65) e suas atualizações.
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Para os lagos existentes ao longo do traçado foram consideradas APPs de 30 metros de largura
pois as mesmas estão associadas a reservatórios artificiais situados em área urbana consolidada
(Resolução CONAMA 302/02).
Para as nascentes, aqui entendidas como locais onde a água do lençol subterrâneo aflora
naturalmente, cabe uma APP de 50 metros em seu entorno, segundo o Código Florestal e a
Resolução CONAMA 303/02.
Os cursos d’água existentes ao longo do traçado, em sua maioria são de pequeno porte, com
larguras inferiores a 10 metros, o que determina para os mesmos uma APP de 30 metros em
cada margem, conforme o artigo 2º do Código Florestal. Como exceção cita-se o Rio Jaguari
com aproximadamente 20 metros de largura e, portanto, APP de 50 metros, segundo a mesma
lei.
Conforme comentado no capítulo 3, todas as APP secionadas pelo traçado estarão sujeitas a
intervenção do tipo abertura de vala para assentamento da tubulação. As valas serão abertas
no leito de vias que já secionam as APPs.
As APPs a serem transpostas pelo traçado do gasoduto estão relacionadas no quadro a seguir.
As mesmas 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

Tipo de Interferência Prevista

(metros)
Afluente do Ribeirão das
Pedras

30

(APP 1)

Estrada Velha de Bragança - Atibaia, Com interferência em faixa de APP
altura do km 82 da Rodovia Fernão devido à abertura de vala na via.
Dias.
Curso d’água corre paralelo à via e
será transposto pela rede.
(Anexo 1.2, Folha 1/4)

Afluente do Ribeirão das
Pedras
(APP 2)

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Estrada Velha de Bragança - devido à abertura de vala na
Atibaia.
Estrada Velha de Bragança Atibaia.
(Anexo 1.2, Folha 1/4)

Afluente do Ribeirão das
Pedras

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Estrada Velha de Bragança - devido à abertura de vala na
Atibaia.
Estrada Velha de Bragança Atibaia.
(Anexo 1.2, Folha 1/4)

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Estrada Velha de Bragança - devido à abertura de vala na
Atibaia.
Estrada Velha de Bragança Atibaia.
(Anexo 1.2, Folha 1/4)

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Estrada Velha de Bragança - devido à abertura de vala na
Atibaia.
Estrada Velha de Bragança Atibaia.
(Anexo 1.2, Folha 1/4)

(APP 3)
Afluente do Ribeirão das
Pedras
(APP 4)
Afluente do Ribeirão das
Pedras
(APP 5)

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

Tipo de Interferência Prevista

(metros)
Lago artificial
(APP 6)
Lago, nascente e
Afluente do Ribeirão do
Lavapés
(APP 7)
Afluente do Ribeirão do
Lavapés

30

Avenida Salvador Markowicz.
(Anexo 1.2, Folha 2/4)

50 para a
Rua Teixeira.
nascente e
(Anexo 1.2, Folha 2/4)
30 para o lago
e curso
d’água

Com interferência em faixa de APP
devido à abertura de vala na rua
existente na faixa de APP do lago.
Com interferência em faixa de APP
devido à abertura de vala.

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Avenida Dom Pedro I.
devido à abertura de vala na
referida avenida.
(Anexo 1.2, Folha 2/4)

Afluente do Ribeirão do
Lavapés
(APP 9)

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Avenida Dom Pedro I.
devido à abertura de vala na
referida avenida.
(Anexo 1.2, Folha 2/4)

Afluente do Ribeirão do
Lavapés

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Avenida Dom Pedro I.
devido à abertura de vala na
referida avenida.
(Anexo 1.2, Folha 2/4)

30

Curso d’água atravessa canalizado Com interferência em faixa de APP
sob a Avenida Norte Sul.
devido à abertura de vala na
referida avenida.
(Anexo 1.2, Folha 2/4)

Ribeirão do Lavapés
(APP 12)

30

Curso d’água cruza a Rua Humberto Com interferência em faixa de APP
Castelo Branco.
devido à abertura de vala na
referida rua.
(Anexo 1.2, Folha 3/4)

Ribeirão do Lavapés

30

Curso d’água segue paralelo
Avenida dos Imigrantes.

(APP 8)

(APP 10)
Afluente do Ribeirão do
Lavapés
(APP 11)

(APP 13)
Ribeirão do Lavapés

(Anexo 1.2, Folha 3/4)
30

Curso d’água segue paralelo e cruza Com interferência em faixa de APP
a Avenida dos Imigrantes.
devido à abertura de vala na
referida avenida.
(Anexo 1.2, Folha 3/4 e 4/4)

30

Curso d’água segue paralelo
Avenida dos Imigrantes.

(APP 14)
Ribeirão do Lavapés
(APP 15)

(Anexo 1.2, Folha 4/4)
Afluente do Ribeirão do
Lavapés

à Com interferência em faixa de APP
devido à abertura de vala na
referida avenida.

à Com interferência em faixa de APP
devido à abertura de vala na
referida avenida.

30

Curso d’água cruza a Avenida dos Com interferência em faixa de APP
Imigrantes.
devido à abertura de vala na
referida avenida.
(Anexo 1.2, Folha 4/4)

Ribeirão do Lavapés
(APP 17)

30

Curso d’água cruza a Rua Antonio Com interferência em faixa de APP
Sabella.
devido à abertura de vala na
referida rua.
(Anexo 1.2, Folha 4/4)

Ribeirão do Lavapés

30

Curso d’água cruza a Rodovia Com interferência em faixa de APP
Capitão Barduíno (SP-008) e corre devido à abertura de vala na
lateralmente a esta via.
referida rodovia.

(APP 16)

(APP 18)

(Anexo 1.2, Folha 4/4)
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

Tipo de Interferência Prevista

(metros)
Rio Jaguari
(APP 19)

50

Curso d’água cruza a Rodovia Com interferência em faixa de APP
Capitão Barduíno (SP-008).
devido à abertura de vala na
referida rodovia.
(Anexo 1.2, Folha 4/4)

Ribeirão dos Curitibanos

30

Curso d’água cruza a Estrada Com interferência em faixa de APP
Municipal Fulvio Salvador Pagani devido à abertura de vala na
(BGP 434).
referida estrada.

(APP 20)

(Anexo 1.2, Folha 4/4)

As fotos do Anexo 2.2 mostram, em algumas situações, drenagens totalmente canalizadas nas
proximidades do gasoduto, o que descaracterizaria a existência de APP. Contudo, essas
drenagens passam a correr a “céu aberto” logo a montante ou a jusante da via onde será
assentado gasoduto. Quando a mudança da situação de curso em galeria fechada para curso a
“céu aberto” se dá dentro da AID do traçado, ou seja, a até 100 metros do local da
intervenção, considera-se que tais drenagens tenham APPs. Adotando-se tal critério todas as
drenagens a serem transpostas pelo gasoduto têm APP.
4.2.1.2. Áreas de Proteção Ambiental - APAs das Bacias Hidrográficas do Rio Piracicaba e do
Rio Juqueri-Mirim e do Sistema Cantareira
O município de Bragança Paulista está inserido em duas Áreas de Proteção Ambiental - APAs,
que compreendem em parte o mesmo território: a Área de Proteção Ambiental das regiões das
Bacias Hidrográficas do Rio Piracicaba e do Rio Juqueri-Mirim, criada pelo Decreto Estadual
no 26.882, de 11 de março de 1987, e a Área de Proteção Ambiental do Sistema Cantareira,
criada pela Lei Estadual no. 10.111, de 4 de dezembro de 1998 (SMA, 1998).
O Decreto Estadual no. 26.882/1987 teve como objetivo, ao criar a Área de Proteção Ambiental
das Bacias Hidrográficas do Rio Piracicaba e do Rio Juqueri-Mirim, constituir Zonas de Proteção
aos Mananciais nessa região.
O traçado projetado para o gasoduto percorre vias inseridas nas APAs citadas, conforme ilustra
o desenho 4.1 adiante.
O citado Decreto trata com especial atenção as atividades industriais e de mineração,
procurando instituir normas de controle para atividades que possam trazer algum
comprometimento aos mananciais representados pelos rios Piracicaba e Juqueri-Mirim.
Também indica o estabelecimento de Zonas de Vida Silvestre, que devem abranger os
remanescentes da flora e da fauna existentes na APA e as áreas definidas como de preservação
permanente pelo Código Florestal.
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Como este decreto data de uma época em que o Sistema de Unidades de Conservação e a
caracterização dos atributos das APAs ainda não estavam tão desenvolvidos, suas indicações
para regulamentação dirigem-se bem especificamente para a proteção das águas, embora
incluam as referências à biota, apontada nas Zonas de Vida Silvestre.
A Área de Proteção Ambiental do Sistema Cantareira foi criada pela Lei Estadual
no 10.111/1998, também tendo como objetivo a proteção de mananciais, ao declarar assim
protegida a região que abrange os municípios de Mairiporã, Atibaia, Nazaré Paulista, Piracaia,
Joanópolis, Vargem e Bragança Paulista que, por sua vez, contêm as bacias hidrográficas dos
reservatórios que integram o Sistema Produtor de Água Cantareira (SMA, 1998).
Esta lei aponta para a posterior regulamentação da APA, que deve estabelecer o plano de
manejo e gestão da área, as restrições de uso industrial e habitacional, como conteúdos
principais.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente vem desenvolvendo estudos e projetos para
regulamentação das Áreas de Proteção Ambiental e instituição do conjunto de mecanismos
definidos para que esse processo se desenvolva com plena participação dos diversos agentes
sociais existentes nas diversas regiões do Estado de São Paulo. Esses esforços culminaram na
elaboração e institucionalização do Decreto nº 48.149, de 9 de outubro de 2003, que dispõe
sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Gestores das Áreas de Proteção Ambiental APAs no Estado de São Paulo.
Essas duas APAs deverão ter o mesmo Conselho Gestor, cujo processo de criação e instalação
está em andamento, e este deverá encaminhar a elaboração e implementação do Plano de
Manejo dessas APAs.
Esse processo está sendo conduzido com base nas normas federais relativas à criação e
desenvolvimento de Unidades de Conservação, principalmente as que estabelecem o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000) e sua
regulamentação (Decreto Federal nº 4.340/2002).
Normas para implantação e funcionamento de empreendimentos, para o uso e ocupação do
solo, para as atividades agropastoris, industriais, minerárias, entre outras, deverão fazer parte
dessa regulamentação, assim como restrições para empreendimentos relacionadas ao controle
e redução de desmatamentos e de ações/obras que favoreçam processos erosivos e
comprometimento dos recursos hídricos.
Considerando o pequeno porte da obra de implantação do gasoduto em pauta, e a utilização de
áreas já alteradas pelas atividades humanas, em geral desprovidas de vegetação, para sua
implantação, considera-se que o empreendimento, em suas fases de implantação e operação, é
compatível com as APAs.
A Figura 4.1 a seguir, mostra a inserção do traçado do gasoduto nas APAs Piracicaba Juqueri-Mirim e Sistema Cantareira.
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4.2.1.3. Áreas Tombadas
A cerca de 250 metros do traçado do gasoduto na Avenida Norte Sul (medida tomada em carta
1:10.000 do IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico), estão os fundos de dois bens tombados
pelo CONDEPHAC – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de
Bragança Paulista (Lei 1.986/84 alterada pelas leis 2.231/88 e 3.212/99), quais sejam:
•

Prédio do Palácio Santo Agostinho - Prefeitura Municipal, situado à Avenida Antonio Pires
Pimentel, 2.015, tombado através do Decreto Municipal 11.302, de 28 de dezembro de 2000.

•

Prédio, Edificações, Terreno e Área Verde do Preventório, situado à Avenida Antonio Pires
Pimentel, 1.821, tombado através do Decreto Municipal 11.296, de 26 de dezembro de 2000
(Vide Anexo 1.3, folha 2/4).

A Lei 1.986/84 em seu artigo 14 estabelece que “Nas vizinhanças dos imóveis tombados, não
será permitida qualquer edificação ou reforma que impeça ou reduza a sua visibilidade, nem a
que modifique o ambiente ou a paisagem histórica ou turística do local, com diferença de estilos
arquitetônicos e tudo o mais que contrastou afronte a harmonia do conjunto, reduzindo ou
eliminando o valor ou a beleza original da obra protegida.” A Lei 2.231/88 acrescentou a este
documento um parágrafo, deixando à cargo do CONDEPHAC, quando da apresentação do
requerimento de tombamento do imóvel, fixar em cada caso a área vizinha que deverá ser
preservada, não podendo estar sujeita a modificação, edificação ou reforma.
Contudo, os decretos de tombamento dos bens acima citados, não estabelecem estas áreas de
proteção envoltórias. Ressalta-se, no entanto, que eles se localizam fora da área de influência
delimitada para o empreendimento neste RAP (100 metros), e que o gasoduto será enterrado
em vias públicas em nada interferindo na paisagem.
As fotos abaixo, tomadas da Avenida Norte Sul onde está prevista a implantação do gasoduto,
mostram as áreas tombadas.

FOTO 1 - Vista dos fundos da Prefeitura. A seta indica
parte do imóvel tombado.

FOTO 2 - Vista, a partir da Avenida Norte sul, da área e
edificação do Preventório. A seta indica o
prédio tombado.
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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.
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, no município de Bragança Paulista (faixa de 100 metros a
partir do seu traçado), foi realizada com base nos dispositivos da sua legislação urbanística,
relativos às áreas por onde passa o traçado do gasoduto, e na interpretação das fotografias
aéreas mais recentes disponíveis.
Foram utilizadas fotografias aéreas verticais métricas coloridas de abril de 2003 (foto 2331 faixa 04; foto 2280 - faixa 05; foto 1977 - faixa 06; foto 1922 - faixa 07, Obra 794-A), na escala
aproximada de 1:25.000, todas ampliadas para a escala 1:10.000, obtidas em vôo executado
pela Base Aerofotogrametria e Projetos. Sobre a base constituída pelas fotografias aéreas foram
lançadas as informações referentes ao zoneamento municipal.
Foram levantados e analisados os principais documentos de regulação urbanística de Bragança
Paulista, representados pelas Leis Complementares referentes ao Plano Diretor e suas
alterações e outros diplomas concernentes a alterações do uso e ocupação do solo e à proteção
ambiental, relevantes para o empreendimento. Esta análise foi acompanhada pelo exame dos
mapas municipais disponíveis, verificando-se as zonas de uso e ocupação do solo existentes ao
longo do traçado do gasoduto e seus dispositivos de regulação, bem como outras áreas de
interesse para a análise.
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.
A descrição geral do uso e ocupação do solo predominante em cada Macrozona ou Zona de
Uso, por onde passa o traçado do gasoduto, foi realizada tendo em vista os seguintes
conceitos:

Áreas urbanas consolidadas
Este conceito abrange áreas em que a ocupação urbana está consolidada no município,
incluindo desde áreas urbanizadas contínuas até as descontínuas, com loteamentos implantados
ou em processo de implantação, desde que integrados às áreas urbanas tradicionais, pelas
dinâmicas locais. Considera os usos residenciais, comerciais, de serviços, institucionais e
industriais de pequeno e médio porte, presentes nessas áreas urbanizadas.
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Áreas com equipamentos ou instalações de grande porte
Estas áreas abrangem as grandes construções e instalações, características de
estabelecimentos industriais, 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 vizinhas, próximas à urbanização consolidada ou vazios urbanos no
seu interior, que já sofreram interferências de usos urbanos, cobertas por vegetação herbáceoarbustiva. Pode incluir pequenas construções isoladas, não compreendidas no tipo anterior, e
áreas de solo exposto ou movimento de terra.

Matas heterogêneas
Maciços arbóreos de vegetação espontânea, com predomínio de espécies nativas, mas podendo
incluir exemplares de espécies exóticas.

Reflorestamento
Áreas ocupadas por reflorestamento homogêneo, de eucaliptus.
O quadro dos condicionantes jurídicos locais, que abrange aspectos urbanísticos e de proteção
ambiental, é completado pela referência aos diplomas de âmbito estadual relativos
principalmente às Áreas de Proteção Ambiental. São o Decreto Estadual no. 26.882, de 11 de
março de 1987, que declara Área de Proteção Ambiental regiões das Bacias Hidrográficas do
Rio Piracicaba e do Rio Juqueri-Mirim e dá providências correlatas, e a Lei Estadual no. 10.111,
de 4 de dezembro de 1998, que declara “Área de Proteção Ambiental – APA” o Sistema
Cantareira. Outras referências da inserção do município em programas regionais de
desenvolvimento sustentável, sua importância como centro regional ou turístico são também
apresentadas.
O Zoneamento na área de influência do empreendimento está apresentado nos desenhos do
Anexo 1.3.
4.2.2.2 Condicionantes Urbanísticos Locais e Uso do Solo
Os principais documentos legais que regulam a ocupação do solo no município de Bragança
Paulista são:
•

•

•

Lei Complementar no 22, de 25 de outubro de 1991 - aprova o Plano Diretor de Bragança
Paulista, dispõe sobre o Sistema Municipal de Planejamento e dá outras providências.
Lei Complementar no 323, de 26 de julho de 2001 - dispõe sobre a implantação de zonas
comerciais nos locais que especifica.
Lei Complementar no 348, de 22 de julho de 2002 - dispõe sobre alteração da Lei
Complementar no 22, de 25 de outubro de 1991 - Plano Diretor.
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Os dispositivos relativos à proteção ambiental de áreas especificadas no município integram a
legislação municipal de interesse para o empreendimento e constam dos seguintes diplomas:
•

•

•

•

Lei no 2.032, de 17/09/1985 - dispõe sobre delimitação de área turística de proteção
ecológica e dá outras providências.
Lei no 2.170, de 06/10/1987 - dispõe sobre regulamentação da Lei nº 2.032, de 17 de
setembro de 1985, que delimita área turística de proteção ecológica e dá outras
providências.
Lei no 3.294, de 4 de setembro de 2000 - declara de preservação permanente formas de
vegetação que especifica.
Lei no 2.323, de 06/10/1988 - dispõe sobre autorização para permutar área de terreno
pertencente ao patrimônio público municipal (para criação da Unidade de Conservação
municipal Caetês).

Todo o Macrozoneamento do Município de Bragança Paulista, definido pela Lei Complementar
no 22/1991, foi alterado pela Lei Complementar no 348/2002, redefinindo as grandes unidades
por onde se estende o traçado proposto para o gasoduto (quando estabelece a divisão
municipal em Macrozonas): a Macrozona Urbana - MUR e a Macrozona de Expansão Urbana MEU-II. A Lei Complementar no 348/2002 também alterou a destinação geral dada a cada uma
dessas unidades de uso. Porém, com exceção desses dispositivos, dos anexos I (memorial
descritivo das Macrozonas) e III (índices urbanísticos), e das alterações introduzidas pela Lei
Complementar no 388/2003, as principais disposições legais quanto ao desenvolvimento urbano
de Bragança Paulista continuam definidas pela lei do Plano Diretor de 1991.
O traçado proposto para o gasoduto inicia-se em área próxima à divisa sul do município de
Bragança Paulista (com Atibaia), enquadrada como Macrozona de Expansão Urbana - MEU-II.
Percorre pequena extensão nessa Macrozona e então passa a percorrer a Macrozona Urbana MUR, terminando no Bairro Curitibanos, após a travessia do Rio Jaguari.
Segundo o artigo 2º da Lei Complementar no. 348/2002, a Macrozona de Expansão Urbana MEU-II é aquela destinada a:
a) priorizar o crescimento das áreas urbanas.
b) amenizar os possíveis processos de especulação imobiliária das áreas urbanas.
c) orientar os planos de expansão da infra-estrutura.
A Macrozona Urbana – MUR, segundo esse mesmo artigo, é aquela destinada a:
a) ordenação e direcionamento da urbanização.
b) implantação prioritária dos equipamentos urbanos e comunitários.
c) indução da ocupação de terrenos edificáveis, em função da disponibilidade de infraestrutura.
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d) adensamento das áreas edificadas, onde a infra-estrutura disponível não estiver saturada.
e) aplicação dos institutos criados pela lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da
Cidade, para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana.
O artigo 3º da Lei Complementar no 348/2002, ao alterar o artigo 80 da Lei Complementar no.
22/1991, também define que “... quando a área de terreno de um empreendimento ou
loteamento estiver localizada em mais de uma MACROZONA, para sua implantação deverão ser
respeitados os índices urbanísticos da MACROZONA onde estiverem inseridos pelo menos 70%
(setenta por cento) da mesma,...”.
Assim, poderiam ser aplicados ao empreendimento os índices urbanísticos referidos à
Macrozona Urbana - MUR, se algum destes se referisse à instalação de redes de infra-estrutura.
Mas esses índices podem ser considerados não aplicáveis por representarem parâmetros
referentes a loteamentos e/ou edificações - taxa de ocupação máxima total; coeficiente de
aproveitamento máximo total; taxa de impermeabilização máxima total; recuo de frente
mínimo; recuo de fundo mínimo; recuo lateral mínimo; área do lote mínimo; testada mínima;
áreas verdes e áreas institucionais (para loteamentos e desmembramentos acima de 10 lotes).
Além dessa legislação de abrangência mais ampla, Bragança Paulista possui diversos diplomas
que especificam áreas de interesse, quer seja para atividades econômicas (zonas comerciais e
distritos industriais), quer seja para alguns aspectos relacionados à proteção ambiental e uso
turístico/de lazer, situações apresentadas a seguir, juntamente com dispositivos mais
específicos da legislação geral.
A Lei Complementar nº 323/2001 cria duas novas zonas urbanas municipais (inseridas na
Macrozona Urbana - MUR), das quais apenas a Zona Comercial de Proteção ao Lago do
Taboão - ZCPLT está situada na área do traçado do gasoduto e de sua área de influência direta.
A Lei Complementar nº 323/2001 considera que esta Zona é onde se desenvolvem as
atividades de bares noturnos, lazer, esportes, devendo ter preservadas as suas características
naturais, e estimuladas as atividades diretamente relacionadas à proteção e preservação do
manancial e das belezas naturais. Nessa Zona são admitidos os usos comercial, residencial, de
estacionamentos, de edifícios-garagem, e usos mistos comercial/residencial, para os quais são
definidos parâmetros referentes a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de
impermeabilização, além de limitações quanto à altura das edificações. Mas a Lei não se refere
à instalação de redes de infra-estrutura, não se aplicando aqui também os seus parâmetros ao
empreendimento.
A legislação urbanística de Bragança Paulista não inclui dispositivos relativos à instalação
específica de redes de gás, mencionando um pouco apenas outras redes e sistemas de infraestrutura. Assim, as referências a seguir podem ser aplicadas ao empreendimento de forma
bastante indireta, assinalando apenas os contornos gerais dos condicionantes municipais à
instalação de empreendimentos. Como se verá a seguir, aplicam-se mais para este
empreendimento, em Bragança Paulista, as restrições relativas a obras junto às áreas de
preservação permanente, principalmente nos trechos de florestas e áreas de interesse para
proteção de mananciais, restrições especificadas com detalhe na legislação ambiental brasileira.
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O interesse na criação de distritos industriais como parte do desenvolvimento econômico
municipal está apresentado na Seção III – Da Indústria (que integra o Capítulo IV – Dos
Aspectos Econômicos, da Lei Complementar no. 22/1991) e em seu Artigo 23, § 3º, são citados
alguns sistemas e redes de infra-estrutura necessários ao seu maior desenvolvimento, havendo
referências aos sistemas de abastecimento de água, de afastamento de esgotos, de energia
elétrica, de telefonia e viário, mas não a redes de gás, nas fontes de energia. Porém, pode-se
inferir o seu interesse, com base nos diversos dispositivos relativos a esse assunto, no Plano
Diretor municipal.
Embora haja menção a distritos industriais em vários diplomas legais, não se obteve junto à
Prefeitura Municipal as informações necessárias para a sua delimitação nas Folhas em que está
apresentado o traçado do gasoduto, relacionada às disposições de uso e ocupação do solo.
Foram obtidas apenas informações relativas às vias, entre as percorridas pelo traçado do
empreendimento, que se situam em Distritos Industriais, o que está mencionado na descrição
do uso do solo, mais à frente no texto.
O artigo 89 da Lei Complementar no. 22/1991 (SEÇÃO IV - Do Zoneamento) se refere a uma Lei
de Zoneamento, a ser criada, que fixaria os usos permitidos e permissíveis, os padrões quanto
à área dos lotes, os índices de aproveitamento e ocupação, os recuos de frente, de fundo e
laterais e outras exigências. O artigo 90 dessa mesma lei faz menção aos níveis de densidade
de ocupação populacional e graus de ocupação física nas zonas de uso e suas relações quanto
à disponibilidade de infra-estrutura e à densidade populacional prevista, como aspectos que
estariam presentes nessa Lei de Zoneamento a ser criada, como parte do detalhamento do
Plano Diretor.
E, finalmente, o artigo 92 dessa Lei Complementar no. 22/1991 aponta as zonas que estariam
presentes nas áreas urbanas e de expansão urbana:
I.

Zona de uso predominantemente residencial: onde predomina o uso residencial nas
edificações.

II.

Zona de uso predominantemente comercial: onde predomina o uso comercial nas
edificações.

III.

Zona de uso predominantemente industrial: onde predomina o uso industrial nas
edificações.

IV.

Zona de uso misto: onde não há definição clara de predomínio de uma atividade
específica.

V.

Zona de uso especial: onde deve haver destinação que atenda às necessidades específicas
da população.

VI.

Núcleos comerciais: onde as atividades comerciais vem ser especialmente planejadas e
incentivadas.

VII. Corredores de uso especial: onde devem ser especialmente planejados os entornos do
sistema viário principal, especialmente os anéis viários.
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O § 1º desse artigo 92 se refere às áreas industriais (as atividades mais impactantes) e define
que nas “ ... Zonas de uso predominantemente industrial deverão ser respeitadas as normas de
proteção ao meio ambiente, sendo destinadas preferencialmente à instalação de indústrias
cujos processos submetidos à métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, não
causem incômodo sensíveis às demais atividades urbanas.”
O § 3º desse artigo 92 se refere aos corredores de uso especial, “ ... onde devem ser
especialmente planejados os entornos do sistema viário principal ...”, situação que se aplica ao
traçado proposto para o gasoduto, sendo aí especificados os condicionantes nesses corredores,
que são:
I.

Deverão limitar-se aos imóveis confrontantes do sistema viário principal ou a uma
pequena área de influência deste sistema viário, que estender-se-á por uma distância
máxima de 100 (cem) metros dos limites básicos do corredor.

II.

O uso e a ocupação do solo deverão ser compatíveis com os gabaritos e especificações do
sistema viário, podendo ser disciplinados por trechos definidos dos corredores.

III.

Deverão permitir uma mudança gradativa do uso e ocupação do solo do sistema viário
principal, com relação às zonas de uso predominantemente que confrontam com os
corredores.

Segundo as informações da Prefeitura Municipal, esta Lei de Zoneamento não foi criada,
existindo apenas os condicionantes urbanísticos representados pelas definições do
Macrozoneamento e seus parâmetros urbanísticos.
Quanto aos dispositivos referentes ao Meio Ambiente, presentes na Lei Complementar
nº 22/1991, têm especial importância os artigos 136 ao 153 (Capítulo X – Do Meio Ambiente,
Seções I – Das Áreas de Proteção e dos Elementos de Preservação, e II – Dos Mananciais e dos
Recursos Hídricos). Os dispositivos mais importantes são apresentados a seguir.
Os artigos 136, 137 e 138 dessa Lei definem as matas de interesse municipal para preservação
(matas primitivas e matas regeneradas ou heterogêneas, definição do artigo 136), sendo
consideradas de preservação permanente, principalmente nos termos dos artigos 137 e 138,
abaixo:
ART. 137 - Consideram-se de preservação permanente, para efeito desta Lei, as florestas e
matas citadas no Artigo anterior e demais formas de vegetação natural situada:
I.

Ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água em faixas "non aedificandi" fixadas
para os mananciais.

II.

Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água.

III.

No topo dos morros, pontes, montanhas e serras, no mínimo (um terço) superior ou
acima da cota de 900 metros (novecentos metros), prevalecendo a norma mais restritiva.

IV.

Nas encostas ou partes destas com declividade superior a 17° (dezessete graus) ou
equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), na linha de maior declive.
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PARÁGRAFO ÚNICO - É também considerada de preservação permanente fauna resultante do
"habitat" acima descrito.
ART. 138 - Consideram-se ainda de preservação permanente, quando assim declarados por
decreto do Executivo, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a:
I.

Atenuar a erosão das terras.

II.

Proteger sítios de excepcional beleza ou valor científico, histórico ou paisagístico
declarados como tal.

O artigo 140 cria a Estação Ecológica Municipal do Caetê, nos seguintes termos:
ART. 140 - Fica criada a Estação Ecológica Municipal do Caetê, área já pertencente ao
patrimônio público municipal, localizada ao sul do Município, próxima a divisa com o Município
de Atibaia, destinada à proteção do ambiente natural, ao desenvolvimento da educação
conservacionista e à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia.
§ 1º - No mínimo 60% (sessenta por cento) da área da estação a que se refere o "caput" será
destinada (sic), em caráter permanente, à preservação integral da biota.
§ 2º - O uso e a ocupação do solo das áreas lindeiras ou próximas à Estação Ecológica deverão
ser adequadamente planejados, de maneira a não prejudicar as condições ambientais e as
finalidades da estação, observada a legislação específica.
§ 3º - A Estação Ecológica Municipal do Caetê poderá ser implantada por etapas, sendo que, no
prazo máximo de 1 (um) ano da data de publicação da presente Lei, deverá ser demarcado e
construído um pequeno núcleo de apoio às atividades de desenvolvimento da educação
conservacionista.”
O interesse municipal por essa área está expresso já em 1988, na Lei nº 2.323, de 06/10/1988
(que autoriza a permuta de área de terreno pertencente ao patrimônio público municipal, para
obtenção da área em que atualmente está a Estação Ecológica Municipal do Caetê), bem como
na legislação orçamentária municipal, como exemplificam as leis nº 3.409, de 02 de julho de
2001, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Bragança Paulista para o período de
2002 a 2005, e de nº 3.485, de 10 de julho de 2002, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2003.
Tanto a Lei nº 2.323/1988 quanto os conteúdos de interesse do município para as atividades na
área1, bem como o modo como os técnicos municipais se referem à área (Parque Ecológico
Municipal), fazem supor que embora a área tenha sido denominada Estação Ecológica em 1991,
as atividades que lá vêm sendo desenvolvidas e o interesse municipal se referem mesmo ao
que seria uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável.

1

Lei nº 3.409, de 02 de julho de 2001, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Bragança Paulista para o
período de 2002 a 2005, que menciona os Programas 30 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE: 30.1 Implantação da
estação ecológica do Caetê e parques ambientais.
- Executar as obras e os serviços necessários para a
implantação da estação ecológica do Caetê, visando à preservação da biota existente, à educação ambiental e à
produção de mudas de árvores. 30.6 Promover processos de recuperação da mata ciliar e de áreas degradadas,
especialmente nos topos de morros.
- Viabilizar parcerias para recuperação de áreas ambientalmente
importantes, aproveitando as mudas que serão produzidas na estação ecológica Caetê.
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A Estação Ecológica do Caeté localiza-se à oeste do início do traçado do gasoduto, na
microbacia paralela a que será implantado o empreendimento, ambas pertencendo à bacia do
Ribeirão das Pedras. Por estar distante do gasoduto e em outra bacia hidrográfica, a mesma
não é representada nos desenhos que integram o presente documento
Quanto à normas de proteção aos mananciais e recursos hídricos presentes na Lei
Complementar nº. 22/1991, os dispositivos municipais reafirmam as principais disposições da
legislação federal quanto ao estabelecimento de faixas "non aedificandi" junto aos cursos d’
água e lagos, lagoas e reservatórios naturais ou artificiais dentro da área urbana ou de
expansão urbana do Município, mas com menores dimensões, especificando ainda que essas
faixas “... deverão ser constituídas de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de áreas verdes
ou serem destinadas integralmente às atividades de lazer, esporte e cultura, caso em que
serão permitidas pequenas obras de apoio a essas atividades.” (Art. 144 da Lei Complementar
nº 22/1991).
Alguns outros diplomas municipais especificam áreas de especial interesse ambiental na área
percorrida pelo traçado, como apresentado a seguir.
A Lei nº 2.032/85 declara a criação de uma Zona Turística de Preservação Ecológica na qual
parte do traçado do gasoduto está contido (do seu início até próximo à ERP, na Avenida Norte
Sul, Anexo 1.3, folhas 1 e 2/4).
Sua regulamentação foi realizada pela Lei nº 2.170/87, em que se especifica que nessa área,
além das atividades agropecuárias, somente poderão ser desenvolvidas atividades
predominantemente residenciais, educacionais, turísticas e de preservação do meio ambiente,
sendo permitido o uso e parcelamento do solo, com seus equipamentos de apoio, quando
compatíveis com as características do local, a critério dos órgãos competentes.
A lei estabelece parâmetros urbanísticos tais como taxa de ocupação, coeficiente máximo de
aproveitamento, recuos de frente, de fundos e laterais, aplicáveis apenas a edificações.
Os aspectos referentes à implantação de empreendimentos e aos dispositivos de proteção
ambiental a florestas e águas estão apresentados a seguir:
ART. 5 - Qualquer atividade desenvolvida na área deverá manter as características já existentes
no local, sendo necessário o plantio de grama nos taludes quando do movimento de terras e o
replantio das matas na forma da Legislação Federal pertinente.
ART. 6 - Todos os córregos e ribeirões existentes na área terão, para efeito de cálculo da
margem oficial, uma largura mínima de 5,00 metros em toda sua extensão, ficando uma faixa
"non aedificandi" mínima de 15,00 metros, em ambos os lados, contados a partir da margem
oficial.
ART. 7 - Todos os lagos, lagoas, nascentes, olhos d'água, reservatórios naturais ou artificiais
existentes dentro da área da referência, ficam com faixa "non aedificandi'' fixada no seu redor
de, no mínimo 15,00 metros contados da cota altimétrica de máxima cheia, desde que, todo o
sistema de despejo de esgotos estejam localizados no mínimo a 30,00 metros de distância das
margens.
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ART. 8 - Para efeito de proteção ambiental da área citada, consideram-se matas primitivas
aquelas que não apresentam indícios de derrubada anterior, e matas regeneradas ou
heterogêneas, as que apresentam indícios de derrubada anterior.
ART. 9 - Consideram-se de preservação permanente para efeito desta Lei as florestas e matas
citadas no Artigo anterior e demais formas de vegetação natural situadas:
I.

Ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água em faixa "non aedificandi", fixada no
Artigo 7º desta lei;

II.

Ao redor das lagoas; lagos ou reservatórios d'água, observadas as condições do Artigo 8º
da presente Lei;

III.

No topo dos morros, montes, montanhas e serras, no mínimo, 1/3 superior, ou acima da
cota de 900 metros, prevalecendo a norma mais restritiva;

IV.

Nas encostas ou partes destas com declividade superior a 17º ou equivalente a 35% na
linha de maior declive.

PARÁGRAFO ÚNICO - Também são considerados neste Artigo a fauna resultante do "habitat"
acima descrito.
ART. 10 - Considera-se ainda de preservação permanente, quando assim declarados por Ato do
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
I.

atenuar a erosão das terras;

II.

proteção de sítios de excepcional beleza ou valor científico, histórico ou paisagístico.

ART. 12 - Qualquer atividade a ser desenvolvida na área a que se refere o Artigo 1º desta lei
deverá receber o parecer do Conselho Municipal de Ecologia, antes de sua implantação, ficando
a mesma subordinada às determinações do setor competente.”
Os dispositivos relativos à vegetação de preservação permanente e áreas non aedificandi junto
a córregos, ribeirões, lagos, lagoas e reservatórios naturais ou artificiais desta lei para esta área
foram incluídos na Lei Complementar nº 22/91 – Plano Diretor, com parâmetros um pouco
diferentes para as áreas urbanas e de expansão urbana.
A Lei 3.294, de 4 de setembro de 2000, declara de preservação permanente formas de
vegetação existentes em área definida no seu artigo 1º “Ficam declaradas de preservação
permanente as formas de vegetação natural localizadas entre a Fazenda São José e o
Loteamento Jardim Estância Santana, por serem de excepcional beleza e destinadas a atenuar
a erosão das terras”. A porção de vegetação encontrada ao longo da Avenida Norte Sul, em
ambos os lados da via, está contemplada por esta legislação; e, especificamente, a do lado
direito da via sentido Avenida Dr. Tancredo de A. Neves é conhecida como “Mata dos Padres”
(Vide folha 2/4. As fotos abaixo ilustram esta vegetação localizada na Avenida Norte Sul.
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FOTO 1 - Vista da Vegetação de Preservação
Permanente em ambos os lados da
Avenida Norte Sul. À direita da foto, é a
Mata dos Padres.

FOTO 2 - Vista da área preservada conhecida como
“Mata dos Padres”.

A área onde se inicia o percurso do gasoduto de distribuição da COMGAS está incluída na
Macrozona de Expansão Urbana II (MEU II), ao sul do território municipal, próximo à divisa
com Atibaia e à rodovia federal Fernão Dias (BR-381), que atravessa Bragança Paulista
(Folha 1/4, Anexo 1.3). Esta Macrozona circunda a rodovia, indicando que a perspectiva de
desenvolvimento para a área está baseada na possibilidade de implantação de
empreendimentos ou usos compatíveis com as funções desses eixos viários, como indústrias ou
edificações destinadas a atividades terciárias, muito relacionadas à dinâmica da rodovia, ou
ainda empreendimentos residenciais.
Mas, nessa área o traçado proposto para o gasoduto percorre a Estrada Velha de Bragança Atibaia, a oeste da BR-381, iniciando-se em área de campos antrópicos com vestígios
(na fotografia aérea) de áreas para implantação industrial ou de grandes equipamentos
comerciais/de serviços, e logo passando a acompanhar essa estrada municipal que, nesse
trecho inicial do empreendimento, está envolta por uma área de mata nativa, muito
provavelmente regenerada em área de cultivo de eucaliptus e café (conforme informações das
cartas em escala 1:10.000 do IGC). A oeste dessa mata os usos predominantes são constituídos
por campos cultivados, sendo de campos antrópicos a leste, junto à Rodovia Fernão Dias.
Ainda nesse local, junto à mata assinalada, tem início a Macrozona Urbana, por meio da qual a
Prefeitura Municipal ampliou bastante a área destinada à urbanização, em 2002, embora ainda
sejam amplamente predominantes os usos rurais em grande parte dessa Macrozona.
O traçado do gasoduto se estende junto a Estrada Velha de Bragança - Atibaia por uma certa
distância, até que chega ao início da área urbanizada contínua, percorrendo áreas ocupadas por
campos cultivados e atravessando (juntamente com a estrada) trechos da planície do Ribeirão
das Pedras e pequenos maciços arbóreos (alguns constituindo quase uma vegetação ciliar à
estrada). Em todo esse trecho, a paisagem é predominantemente rural, com exceção de um
loteamento de alto padrão localizado junto à rodovia Fernão Dias (mas que se situa fora da
área de influência do empreendimento).
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Após percorrer a estrada municipal, o traçado segue pela Avenida Marcus Vinícios Valle, em
meio a um loteamento que configura o início da área urbanizada contínua (embora esse
loteamento não esteja totalmente ocupado). Essa avenida apresenta residências nos seus dois
lados.
Depois, o traçado se estende pela Avenida Salvador Markowicz (Anexo 1.3, Folha 2/4),
continuando por esse mesmo loteamento, passando por dois lagos que fazem parte de uma
seqüência de espelhos d’ água, denominados “Lagos de Santa Helena”, até defletir à direita, na
direção da Rua Teixeira. Do lado esquerdo, os usos passam a ser mais urbanos, constituídos
principalmente por áreas residenciais. Do lado direito, ainda é predominante o uso rural, com
edificações em meio a campos antrópicos e pequenos maciços arbóreos.
O traçado deflete novamente, agora à esquerda, seguindo pela Avenida Dom Pedro I, em que
algumas instalações industriais se mesclam a usos residenciais, em meio a vazios urbanos
constituídos por campos antrópicos e uns poucos remanescentes vegetação arbórea. Segue por
essa avenida, passando ao lado do Lago do Taboão, à esquerda do traçado, e tendo, à direita,
áreas residenciais ainda não totalmente ocupadas, incluindo também algumas edificações com
usos terciários e institucionais.
O traçado proposto deflete à direita, seguindo então pela Avenida Norte-Sul, passando
inicialmente por uma área quase sem edificações, em meio a dois grandes maciços florestais
preservados pela Lei 3.294/2000, anteriormente citada (o da direita é a “Mata dos Padres”), e
pequenos trechos de campos antrópicos. Seguindo por essa via, ao passar pela segunda maior
curva, o traçado, por um pequeno trecho, tem do lado esquerdo uma área de vegetação
herbácea e, do lado direito, áreas residenciais.
A seguir, o traçado se estende pela Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves, observando-se
uso residencial dos dois lados. Essa avenida tem sua continuação com o nome de Rua Felício
Helito (Anexo 1.3, Folha 3/4). Nestas vias, o traçado proposto tem, do lado esquerdo, áreas
urbanizadas contínuas, com usos predominantemente residenciais e, do lado direito, um maciço
remanescente de reflorestamento e campos antrópicos, com algumas edificações industriais e
residenciais, até chegar ao complexo esportivo e institucional, incluindo o Estádio Municipal de
Vila Aparecida e o Parque Zootécnico Dr. Fernando Costa, com instalações dos seus dois lados e
pequenos maciços arbóreos.
Depois desse complexo esportivo, observa-se um ramal do gasoduto proposto que segue, pela
direita, pela Avenida Dr. José Adriano Marrey Jr., por área com uso industrial predominante, até
chegar às indústrias Suape e Luper, onde se situa o Distrito Industrial I - Penha.
O traçado principal segue agora pela Avenida XV de Dezembro, tendo à esquerda, inicialmente
um conjunto habitacional e posteriormente áreas residenciais de padrão médio, apresentando
alguns terrenos maiores com instalações institucionais e industriais e, à direita, áreas industriais
e institucionais, onde se localizam a indústria Capricórnio e a Faculdade de Ciências e Letras,
entre outras, com terrenos ainda não ocupados e um ou outro pequeno assentamento
residencial, até que o traçado deflete à esquerda, passando a percorrer a Variante Guaripocaba
e depois a Rua Humberto Castelo Branco.
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No início desta Variante, a área de influência direta, à direita, é representada pelo Lago Tanque
do Moinho e a ocupação predominante nas suas margens é constituída por clubes (entre estes
o Clube de Regatas Bandeirantes) e outras instalações de apoio ao lazer, havendo também
ocupação residencial, que depois passa a ser mais freqüente. Do lado esquerdo a ocupação é
representada por áreas residenciais.
Quase no fim da Rua Humberto Castelo Branco, no trecho em que esta faz a travessia do
Ribeirão do Lavapés, ao lado da ocupação residencial começam a predominar
edificações industriais e de usos terciários. O traçado, então, deflete à direita e passa percorrer
a Avenida dos Imigrantes onde, no seu lado esquerdo, situa-se o Distrito Industrial III - São
João Del Rey.
A Avenida dos Imigrantes tem como ocupação predominante, ainda na Folha 3/4, áreas
industriais e terrenos vazios, com vegetação herbácea e solo exposto, indicando áreas a serem
ocupadas majoritariamente por estabelecimentos industriais ou de comércio e serviços de
grande porte. No lado direito a área de influência direta se estende pelas margens do Ribeirão
do Lavapés, onde há remanescentes de vegetação arbórea em meio a campo antrópico,
principalmente na margem direita desse curso d’água.
Ao longo da Avenida dos Imigrantes, a ocupação segue esse padrão (Folha 4/4): áreas
industriais ou de usos terciários de grande porte, acompanhando o curso do Ribeirão do
Lavapés (que apresenta em parte vegetação arbórea ciliar, mesmo que de pequena largura),
alguns terrenos ainda não ocupados com campo antrópico ou solo exposto. Estas áreas estão
situadas no Distrito Industrial IV – Uberaba.
Ao fim desse trecho pode-se observar um grande loteamento residencial à direita da Avenida
dos Imigrantes, quando o traçado deflete à esquerda, passando pela Rua Antonio Sabella até a
Rodovia Capitão Barduíno (SP-008), que, no município, recebe o nome de Avenida Dr. Plínio
Salgado e é a rodovia que liga Bragança Paulista ao Circuito das Águas. Neste trecho inicial da
rodovia os usos se mantêm aproximadamente no mesmo padrão da Avenida dos Imigrantes,
áreas com campos antrópicos com alguma vegetação arbóreo-arbustiva, uma ou outra
construção industrial e pequenas áreas de solo exposto. Esta é uma região da cidade em que
ao lado de áreas urbanas consolidadas temos áreas com ocupação ainda em desenvolvimento,
caracterizando áreas de urbanização ainda inconsolidada.
Após o trecho inicial do percurso do gasoduto pela Rodovia SP-008, em que o padrão da
ocupação já foi indicado, muda o padrão geral de uso no trecho que acompanha o Rio Jaguari,
em que os usos são representados por chácaras com maior proporção de vegetação arbórea e
alguns campos antrópicos.
Pouco depois da travessia do Rio Jaguari, o traçado deflete à direita, pela Estrada Municipal
Fulvio Salvador Pagani (BGP-434), até a indústria Arcor. Neste trecho os usos são rurais, com
chácaras, campos antrópicos de padrão rural, vegetação ciliar e áreas de reflorestamento, mas
com instalação industrial (como a Arcor) e estão localizados no Distrito Industrial São Charbel.
Esta área ainda pertence à Macrozona Urbana de Bragança Paulista, em que se insere a quase
totalidade do percurso do gasoduto.
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4.2.3. Outros enquadramentos regionais e ambientais
Bragança Paulista está incluída também no Projeto Entre Serras e Águas, concebido como
compensação ambiental oriunda da Duplicação da Rodovia Fernão Dias, projeto que tem o
objetivo de elaborar e implementar o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Área de
Influência dessa rodovia, de forma conjunta e participativa, de modo a orientar o crescimento
esperado da ocupação na região (formada por 13 municípios) em bases sustentáveis,
protegendo e fortalecendo o capital ambiental dessa região.
Além disso, em função das suas condições climáticas, Bragança Paulista foi elevada à categoria
de Estância Climática em 28 de outubro de 1964, anteriormente ao estabelecimento da atual
legislação de criação de Estâncias no Estado de São Paulo (cujo diploma principal é de 1978 – a
Lei Estadual nº 1563, de 28 de março de 1978).
Em 29 de novembro de 1984, Bragança Paulista passa a ser considerada Sede da Região de
Governo de mesmo nome, fazendo parte da Região Administrativa de Campinas, que integra as
unidades político-administrativas do Estado de São Paulo.
4.2.4. Interferência com infra-estrutura
O traçado do gasoduto cruza com os seguintes sistemas de infra-estrutura.
Local

Interferência

Avenida Dom Pedro I

Travessia não destrutiva da via

Rodovia SP-008, altura da Rua Antonio Sabella

Travessia não destrutiva da via

Rodovia SP-008, altura da Estrada Municipal Fulvio Travessia não destrutiva da via
Salvador Pagani ( BGP-434)

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 na Figura 3.2 que ilustra o conceito de travessia não destrutiva de drenagem.
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 o Município de
Bragança Paulista, incluindo os aspectos: geologia, geomorfologia, pedologia, qualidade das
águas e clima.
4.3.1 Geologia
A região do município de Bragança Paulista situa-se nos limites do domínio das rochas mais
antigas do Estado de São Paulo, denominadas genericamente de embasamento cristalino.
Localizadamente são observados sedimentos aluvionares associados a drenagens atuais ao
longo dos principais rios que drenam a região como, por exemplo, o Rio Jaguari e seus
afluentes (IPT1 981a).

RAP - RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR - SDGN BRAGANÇA PAULISTA _______________________________________________________ 4. 20

A descrição das unidades geológicas apresenta a compilação do mapeamento realizado pelo IPT
(1981a). As litologias presentes na área de estudo estão descritas a seguir e representadas na
Figura 4.2 Mapa geológico, adiante.
 Embasamento Cristalino
O conjunto de rochas que constitui o embasamento da região é situado na literatura
especializada como pertencente ao Complexo Amparo. O principal conjunto do Complexo
Amparo, que ocorre na região em questão, tem ampla distribuição e inclui migmatitos de
estruturas diversas, com intercalações não individualizadas de quartzitos, xistos, anfibolitos,
gonditos e metaultrabasitos (PIaGM). Esta unidade é constituída por biotita gnaisses,
biotita-hornblenda gnaisses, granada-biotita gnaisses, gnaisses migmatizados, migmatitos de
estruturas diversas, subordinadamente biotitas xistos, quartzitos, anfibolitos, gonditos e
metautrabasitos. Segundo diversos autores, são observadas na região três fases de
metamorfismo atuando nas rochas do Complexo Amparo, cujas fácies observadas são
anfibolito e granulito, de média e alta pressão. São também citadas três fases principais de
deformação. As idades destas rochas são do Proterozóico Inferior, Transamazônico.
Na região em estudo predominam as Suítes Graníticas Indiferenciadas (PS∈Oγ), constituídas
por alguns corpos localizados nos domínios do Complexo Amparo. São maciços com as
diversas fases intrusivas exibindo relações bastante complexas entre si e íntimas associações
dos diversos tipos petrográficos e texturas (porfiróides, inequigranulares e anatexia).
Apresentam geralmente composição variando de diorítica a granítica, com ocorrências de
mobilizados aplíticos e pegmatíticos associados.
Sobre as rochas cristalinas do embasamento ocorre grande espessura de um manto
resultante da ação intensa de intemperismo, observando-se, com isso, a formação de
espessos horizontes de alteração.
 Sedimentos Quaternários
Os sedimentos quaternários correspondem a depósitos ao longo de vertentes e a extensas
planícies aluviais associadas aos principais rios da região, estas presentes, também, ao longo
das drenagens de menor porte. Compreendem predominantemente colúvios argilo-arenosos,
com lentes mais argilosas ou conglomeráticas, e aluviões subordinados constituídos por
conglomerados basais sobrepostos por areias grossas a conglomeráticas com estratificações
cruzadas. Os aluviões gradam para areias finas a médias, com porções de argilas arenosas.
Os depósitos, de idade holocênica, são representados por coluviões e aluviões de várzea e
baixos terraços, apresentam espessura raramente ultrapassando 10 metros. As coberturas
coluviais holocênicas são descontínuas e de pequena espessura, embora com distribuição
generalizada.
São observados também, de acordo com o mapa geológico (IPT 1981a) alguns sedimentos
indiferenciados, caracterizados pela observação de linhas de seixos, predominantemente
quartzosas, capeadas por colúvios avermelhados areno-argilosos característicos.
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Na área de influência do gasoduto foram observados alguns afloramentos de rocha fresca, e
outros ainda evidenciando rochas alteradas. Devido ao elevado estágio de alteração das
rochas em alguns locais, muitos cortes de estrada apresentam espessos solos saprolíticos. As
Fotos 1 a 4 ilustram rochas graníticas da região a norte da cidade de Bragança Paulista, com
a presença de rocha fresca (Fotos 1 e 2), e outras evidenciando rochas em diversos graus de
alteração, com o feldspato alterado para caulim, como pode ser observado nas Fotos 3 e 4.

FOTO 1 - Afloramento de rocha granítica na Avenida
dos Imigrantes.

FOTO 2 - Destaque para a ocorrência de rocha granítica
de coloração cinza.

FOTOS 4 e 5 - Rochas em diversos graus de alteração evidenciando estruturas das rochas graníticas.
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4.3.2. Geomorfologia
A região em análise situa-se na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, 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. O Planalto Atlântico caracteriza-se como uma região de terras altas,
constituídas predominantemente de rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino,
cobertas por bacias sedimentares terciárias e sedimentos quaternários.
A região em destaque está contida na Zona Geomorfológica do Planalto de Jundiaí, que
corresponde a uma extensa área de morros drenada pelas bacias dos rios Jundiaí e Atibaia. É
um planalto rebaixado em relação às outras zonas geomorfológicas do Planalto Atlântico, porém
elevado mais de uma centena de metros acima da Zona Médio Tietê da Depressão Periférica.
A original topografia da região já não evidencia mais todas as feições de relevo descritas, pois
são observadas manchas de urbanização em diversos locais. As áreas de planícies aluviais e
regiões colinosas de bacias sedimentares são controles para a instalação de cidades, segundo
AB’SABER (1957), onde a maioria das feições originais do relevo acaba por ser modificada,
como pode ser observado, por exemplo, na planície do Ribeirão do Lavapés, na cidade de
Bragança Paulista.
De acordo com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT 1981b), mapeado na
escala 1:1.000.000, observa-se que o gasoduto insere-se nos sistemas de relevo 111, 234 e
243 descritos a seguir e apresentados na Figura 4.3.
 Relevos de Agradação Continentais
Planícies Aluviais (111): terrenos baixos e mais ou menos planos, junto às margens dos rios,
sujeitos periodicamente a inundações.
 Relevos de Degradação, em Planaltos Dissecados
Relevo de Morrotes (onde predominam declividades médias a altas acima de 15% e
amplitudes locais inferiores a 100 metros)
Morrotes Alongados e Espigões (234): interflúvios sem orientação preferencial, topos
angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, drenagem de média a alta
densidade, padrão dendrítico, vales fechados;
 Relevos de Agradação Continentais
Planícies Aluviais (111): terrenos baixos e mais ou menos planos, junto às margens dos rios,
sujeitos periodicamente a inundações.
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 Relevos de Degradação, em Planaltos Dissecados
Relevo de Morrotes (onde predominam declividades médias a altas acima de 15% e
amplitudes locais inferiores a 100 metros).
Morrotes Alongados e Espigões (234): interflúvios sem orientação preferencial, topos
angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, drenagem de média a alta
densidade, padrão dendrítico, vales fechados;
Relevo de Morros (onde predominam declividades médias a altas e amplitudes locais de 100
a 300 metros).
Mar de Morros (243): topos arredondados, vertentes com perfis convexos a retilíneos,
drenagem de alta densidade, padrão dendrítico a retangular, vales abertos a fechados, e
planícies aluviais interiores desenvolvidas. Constitui, geralmente, um conjunto de formas em
“meia laranja”.
As fotos 5 a 10 ilustram as formas de relevo observadas na região.

FOTO 5 - Vista da geomorfologia da região, com mar
de morros e morrotes.

FOTO 6 - Vista da geomorfologia da região, com
aplainamentos locais.

FOTO 7 - Vista do relevo com a expansão urbana.

FOTO 8 - Vista de lagoa junto à Avenida Salvador
Markowicz, em primeiro plano, e, ao fundo,
relevo de morros.
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FOTO 9 - Planície aluvial do Rio Jaguari.

FOTO 10 - Planície aluvial associada ao Ribeirão do
Lavapés (com ocupação urbana), em
primeiro plano, interna ao relevo de
morros.
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FIGURA 4.3 - Mapa Geomorfológico da Região de Bragança Paulista,
Segundo IPT (1981b)
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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 dois tipos de associações de
solos visualizados na Figura 4.4 Mapa pedológico e descritos a seguir:
•

Latossolo Vermelho-Amarelo: corresponde a solos minerais, não hidromórficos, com
horizonte B, moderado, latossólico, textura argilosa, e ocorrem em relevo forte ondulado e
montanhoso, coloração variando do vermelho ao amarelo e gamas intermediárias. São
normalmente muito profundos ou profundos, com seqüências dos horizontes A,B e C e com
transições entre os sub-horizontes difusas e graduais, acentuadamente bem drenados. Em
maior parte estes solos são predominantemente álicos, e apresentam estágio avançado de
intemperismo, com predominância de minerais de argila e baixa quantidade de minerais
primários. São solos muito porosos, e bastante resistentes à erosão. Ocorrem associados às
variações: húmico, concrecionário, câmbico e podzólico.

•

Podzólico Vermelho-Amarelo: apresenta predominantemente o horizonte B textural, não
hidromórfico, bem desenvolvidos, bem drenados e ácidos, usualmente profundos, que
apresentam seqüências dos horizontes A,B e C, normalmente com argila de atividade baixa.
São solos bastante profundos, com horizontes A, B e C. Estão situados em áreas de relevo
predominantemente ondulado e forte ondulado, e subordinadamente em relevo suave
ondulado e montanhoso. As associações se dão com podzólico vermelho-amarelo abrúptico,
podzólico vermelho-amarelo plíntico, podzólico vermelho-amarelo abrúptico plíntico,
podzólico vermelho-amarelo latossólico e podzólico vermelho-amarelo câmbico.

As fotografias de 11 a 14, a seguir, apresentam os perfis de solos observados no trajeto do
gasoduto.

FOTO 11 - Exposição de solo no início do traçado do
gasoduto, na Estrada Velha de Bragança.

FOTO 12 - Corte da mesma estrada com exposição do
solo.
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FOTOS 13 e 14 - Perfil de solo observado em local de extração de material de empréstimo, na Avenida dos
Imigrantes.
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FIGURA 4.4 - Mapa Pedológico da Região de Bragança Paulista, Segundo RADAMBRASIL
(1983).
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4.3.4. Drenagem e enquadramento dos corpos d’ água
O traçado projetado para o gasoduto percorre vias públicas do Município de Bragança Paulista
integrante da Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - UGRHI 5 –
Piracicaba/Capivari/Jundiaí.
As principais drenagens na AID do traçado pertencem à sub-bacia do Rio Jaguari, quais sejam:
Ribeirão do Lavapés, Ribeirão da Água-Clara, Ribeirão dos Curitibanos e o próprio Rio Jaguari; e
à sub-bacia do Rio Atibaia, como o afluente do Ribeirão das Pedras. Os rios Jaguari e Atibaia
são os dois formadores do Rio Piracicaba.
A bacia do Rio Piracicaba, à qual pertencem os cursos d’água acima mencionados, tem uma
área de drenagem de 11.400 km2, que tem início no Rio Jaguari, no sul de Minas Gerais e foz
no Reservatório de Barra Bonita, compreendendo 57 municípios.
As águas da bacia são utilizadas para abastecimento público e industrial, recreação e
afastamento de esgotos domésticos e industriais e irrigação de plantações.
Embora a bacia do Rio Piracicaba apresente uma disponibilidade hídrica significativa, grande
parte das águas represadas em suas cabeceiras é revertida para outras regiões, para fins de
abastecimento público. Assim, o Rio Atibaia é considerado um dos mais importantes mananciais
com vistas ao abastecimento público da região.
Com relação ao enquadramento dos corpos d’ água da AID, o Decreto 10.755/77 classifica o
Rio Jaguari como Classe 2, excetuando-se seus afluentes e seu trecho até a confluência com o
Rio Jacaré, no Município de Bragança Paulista, que pertencem à Classe 1. Como Classe 4 está o
Ribeirão do Lavapés, afluente do Rio Jaguari, no Município de Bragança.
Segundo o artigo 7º do Decreto 8.468/76, as águas Classe 4 se destinam ao abastecimento
doméstico, após tratamento avançado, ou à navegação, à harmonia paisagística, ao
abastecimento industrial, à irrigação e a usos menos exigentes; enquanto que as de Classe 2
são destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à irrigação de
hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato primário (natação, esqui-aquático e
mergulho).
A qualidade das águas superficiais em longos trechos dos principais rios da UGRHI apresenta-se
degradada, em decorrência da falta de tratamento de efluentes urbanos e da contribuição dos
lançamentos de cargas poluidoras remanescentes industriais.
4.3.5. Clima
De acordo com SETZER (1966), com base na classificação climática proposta por Köeppen, na
região de Bragança Paulista ocorre o clima do tipo Cwa – Tropical de Altitude (temperaturas
moderadas com inverno quente), que predomina e estende-se por grande parte do Estado de
São Paulo, e Cwb (inverno frio e verão brando), nos locais mais altos. É caracterizado por
temperaturas médias anuais superiores a 22o C, variando de 16o C a 25o C. Nas regiões
dominadas por esse tipo climático há uma alternância entre a estação seca (inverno – de abril a
outubro) e a estação chuvosa (verão – de novembro a março).
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O Município de Bragança Paulista apresenta clima ameno e agradável durante a maior parte do
ano. As temperaturas mínimas no inverno variam entre 10-15ºC, mas geadas e temperaturas
até abaixo de 0ºC já foram registradas em alguns anos. Devido a sua altitude (média de 850
metros; máxima 1.700 metros no Pico do Lopo), as temperaturas máximas do verão raramente
se mantêm acima dos 30ºC por longos períodos de tempo. A temperatura média compensada é
de 19,4ºC (CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, 2002).
Os índices pluviométricos anuais apresentam média de 1.382 mm para a UGRHI 5 Piracicaba/Capivari/Jundiaí, com amplitudes variando de 1.100 a 1.500 mm (SIGRH, 2004).
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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 Bragança Paulista.
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, totalmente desprovidos de vegetação.
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 1,50 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 existentes na área de influência 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.
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.
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.
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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 e significância, 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. Adicionalmente, o tempo de execução de toda a obra é
pequeno, cerca de 210 dias, podendo ser executada totalmente durante o período de seca que
se estende de abril a outubro.

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 na
área de influência do 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 e o sistema urbano de drenagem pluvial. Dessa forma, este impacto foi avaliado
como de pequena magnitude e significância.

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 3.4.1, 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.
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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 e significância devido às pequenas
quantidades de produtos desta natureza nas frentes de obra e canteiro de serviço e à
inserção do empreendimento em área onde os corpos d’água são enquadrados na Classe 4
segundo o Decreto Estadual 10.755/77.
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 Rua Teixeira, Avenida Dom Pedro I, Avenida Norte Sul,
Variante Guaripocaba, Rua Humberto Castelo Branco e Avenida dos Imigrantes, 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, Rua Teixeira, Rua Felício Helito, Variante Guaripocaba, Rua
Humberto Castelo Branco, Rua Antonio Sabella e Estrada Municipal Fulvio Salvador Pagani
(BGP-434). 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.

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 7 (sete) 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 120.
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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 09 - 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.

Impacto 10 - 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 11 - 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 empregada 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
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.

Evitar as obras de movimento de terra durante os meses de novembro a março, quando ocorrem os maiores
índices pluviométricos na região.

2.

Reaterrar a vala imediatamente após o assentamento da tubulação.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Providenciar a rápida recomposição do pavimento após o reaterro.

7.

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

8.

Adotar medidas 1 a 6.

9.

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.

10. 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.
11. 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.
12. Realizar trabalho de educação ambiental com trabalhadores para que os mesmos não joguem lixo na área de
trabalho.
13. 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.
14. 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.
Continua
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QUADRO 6.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos - Fase Implantação (Continuação)
Nº

Impactos Identificados

Medidas Minimizadoras

04

Poluição das águas

15. Construir o canteiro de obras longe de qualquer curso d’água.
16. Medidas dos impactos 02 e 03.

05

Interferência com o tráfego

17. Colocação de sinalização ao longo do caminhamento da vala, desde a etapa de demarcação do local até o
fechamento da vala e recomposição do pavimento.
18. Especificação de equipamento adequado ao local de execução da obra em ambiente urbano.
19. Programação de execução de obras de forma a evitar feriados ou festas locais, se for o caso.
20.

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.

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

Interferência com a movimentação de
pedestres

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

07

Alteração no ruído ambiente

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

08

Geração temporária de empregos

31. Por ser impacto positivo, a proposição de medida minimizadora não é pertinente.
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6.2. Medidas Minimizadoras - Fase de Operação
A operação de um gasoduto não acarreta impactos ambientais adversos, não sendo necessário,
via de regra, aplicação de medidas minimizadoras.
Conforme citado no item 4.1 as medidas minimizadoras 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. Minimização de emissão de poluentes atmosféricos.
2. Minimização 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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ANEXOS

ANEXO 1 - DESENHOS

ANEXO 1.1 - LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA

ANEXO 1.2 - TRAÇADO DO GASODUTO E ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE

ANEXO 1.3 - MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

ANEXO 2 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO 2.1 - LOCAIS POR ONDE PASSARÁ O
GASODUTO

City Gate

FOTO 1 - Local de instalação do City Gate na altura do km 82 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), no
Município de Bragança Paulista.

FOTO 2 - Vista da Estrada Velha de Bragança - Atibaia, no início do traçado do gasoduto, próximo ao
City Gate.

FOTO 3 - Outra vista da Estrada Velha de Bragança - Atibaia.

FOTO 4 - Avenida Marcus Vinicios Valle, nas proximidades da Estrada Velha de Bragança - Atibaia.

FOTO 5 - Avenida Salvador Markowicz esquina com Avenida Marcus Vinicios Valle - área residencial
do Município de Bragança Paulista.

FOTO 6 - Vista da Avenida Dom Pedro I.

Local de implantação
da ERP

FOTO 7 - Vista do local onde será implantada a ERP - Estação Redutora de Pressão, na Avenida Norte
Sul.

FOTO 8 - Vista da Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido Rua Felício Helito.

FOTO 9 - Avenida Dr. José Adriano Marrey Jr., onde se localizam as indústrias Suape (à direita) e
Luper (à esquerda).

FOTO 10 - Vista da Variante Guaripocaba.

Rua Antonio Sabella

Travessia não
destrutiva

Rodovia Capitão
Barduíno (SP-008)

FOTO 11 - Vista do local de travessia não destrutiva da Rodovia Capitão Barduíno (SP-008).

FOTO 12 - Final do traçado na Estrada Municipal Fulvio Salvador Pagani (BGP-434) para atender ao
consumidor Arcor. Ao fundo, área central do Município de Bragança Paulista.

ANEXO 2.2 - ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

FOTO 1 - APP 1 - Afluente do Ribeirão das Pedras, que será secionado pelo gasoduto, nas
proximidades do local para instalação do City Gate - início do traçado do SDGN Bragança
Paulista.

Curso d’água

FOTO 2 - APP 2 - Travessia de afluente do Ribeirão das Pedras sob a Estrada Velha de Bragança Atibaia.

Curso d’água

FOTO 3 - APP 3 - Vista da Estrada Velha de Bragança - Atibaia no local onde o afluente do Ribeirão
das Pedras atravessa sob a via.

Curso d’água

FOTO 4 - APP 4 - Associada ao afluente do Ribeirão das Pedras, na Estrada Velha de Bragança Atibaia.

Curso d’água

FOTO 5 - APP 5 - Afluente do Ribeirão das Pedras em travessia sob a Estrada Velha de Bragança Atibaia.

Lago artificial

FOTO 6 - APP 6 - Associada ao lago existente na Avenida Salvador Markowicz.

Rua Teixeira

FOTO 7 - APP 7 - Vista da área de nascente do afluente do Ribeirão do Lavapés parcialmente
ocupada por sistema viário.

Lago artificial

Curso d’água

FOTO 8 - APP 7 - Associada ao curso d’água que passa sob a Rua Teixeira e ao lago artificial
localizado na mesma via.

Curso d’água

FOTO 9 - APP 8 - Vista de um dos cursos d’água, afluentes do Ribeirão do Lavapés, que abastecem o
Lago do Taboão, atravessando sob a Avenida Dom Pedro I.

Curso d’água

FOTO 10 - APP 9 - Vista da APP associada ao curso d’água, que atravessa sob a Avenida Dom
Pedro I e deságua no Lago do Taboão.

FOTO 11 - APP 10 - Vista da APP 10, associada a afluente do Ribeirão do Lavapés, na Avenida Dom
Pedro I.

Curso d’água

FOTO 12 - APP 11 - Vista da Avenida Norte Sul, no local que esta é atravessada por curso d’água
afluente do Ribeirão do Lavapés, que deságua no Lago do Taboão.

FOTO 13 - APP 12 - Vista da APP associada ao Ribeirão do Lavapés, que atravessa sob ponte na
Rua Humberto Castelo Branco.

Ribeirão do Lavapés

Avenida dos Imigrantes

FOTO 14 - APP 13 - Vista da APP associada ao Ribeirão do Lavapés, que corre paralelo à Avenida dos
Imigrantes.

FOTO 15 - APP 13 - Outra vista da APP, associada ao Ribeirão do Lavapés, na Avenida dos
Imigrantes. O ribeirão corre atrás das casas, à esquerda da foto.

Ribeirão do Lavapés

FOTO 16 - APP 14 - Vista da APP associada ao Ribeirão do Lavapés, que corre paralelo à Avenida
dos Imigrantes e, neste ponto, a atravessa sob ponte.

Ribeirão do Lavapés

FOTO 17 - APP 15 - APP associada ao Ribeirão do Lavapés, que corre paralelo à Avenida dos
Imigrantes.

Curso d’água

FOTO 18 - APP 16 - Afluente do Ribeirão do Lavapés no local da travessia sob a Avenida dos
Imigrantes.

FOTO 19 - APP 17 - Vista da ponte sobre o Ribeirão do Lavapés, na Avenida Antonio Sabella.

FOTO 20 - APP 18 - Vista do Ribeirão do Lavapés, que atravessa a Rodovia Capitão Barduíno
(SP-008) e corre paralelo a esta.

Santher

FOTO 21 - APP 19 - Vista da ponte sobre o Rio Jaguari, na Rodovia Capitão Barduíno (SP-008). À
esquerda, Indústria de Papel Santher.

Ribeirão dos Curitibanos

FOTO 22 - APP 20 - Vista da APP associada ao Ribeirão dos Curitibanos, que atravessa sob a Estrada
Municipal Fulvio Salvador Pagani (BGP-434).

ANEXO 3 - CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL

CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL

Composição
Componente

Fórmula

% Molar

Metano

CH4

91,80

Etano

C2H6

5,58

Propano

C3H8

0,97

i – Butano

C4H10

0,03

n – Butano

C4H10

0,02

Pentano

C5H10

0,10

N2

1,42

CO2

0,08

Nitrogênio
Dióxido de Carbono
TOTAL

100,00

Fonte: EIA/RIMA do GASBOL.

Propriedades do Gás Natural
Propriedades

Valor

Peso molecular

17,367 g/mol

Densidade Relativa

0,59 a 0,69

Poder Calorífico Superior

9.000 a 10.200 Kcal/m3

Poder Calorífico Inferior

8.364 Kcal/m3

Viscosidade

Dado não disponível

Reatividade química com água

Não reage

Solubilidade em água

Insolúvel

Fonte: EIA/RIMA do GASBOL.

Propriedades Toxicológicas de Alguns Componentes do Gás Natural
Propriedades

Metano

Etano

Propano

Cor

Incolor

Incolor

Incolor

Odor

Inodoro

Inodoro

Inodoro

Asfixiante

Asfixiante

Asfixiante

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Baixo

Moderado

Baixo

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Baixo

Baixo

Não detectado

Toxicologia
Exposição Aguda
Efeito Local
Efeito Sistêmico
Exposição Crônica
Efeito Local
Efeito Sistêmico
Fonte: EIA/RIMA do GASBOL.

ANEXO 4 - FOTOS ILUSTRATIVAS DE OBRA DE
IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO

FOTO 1 - Poço de trabalho.

FOTO 2 - Interferência a ser transposta pelo gasoduto, indicada por seta.

Gasoduto

FOTO 3 - Assentamento do gasoduto por método destrutivo e cruzamento de interferências,
indicadas por setas amarelas.

FOTO 4 - Reaterro de vala e colocação de faixa sinalizadora sobre a
tubulação (faixa amarela).

FOTO 5 - Reconstituição do terreno.

FOTO 6 - Reconstituição do pavimento.

FOTO 7 - Reconstituição do pavimento.

FOTO 8 - Gramação do terreno.

FOTO 9 - Sinalização do sistema.

FOTO 10 - Sinalização do sistema

FOTO 11 - Estação de Redução de Pressão – ERP subterrânea típica. A seta aponta para a tampa da ERP.

FOTO 12 - Estação de Redução de Pressão - ERP aérea típica.
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ANEXO 5.2 - INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE
CANTEIRO

26.07.89

REV 0

01.01.005

INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE
CANTEIRO

PIPE- SHOP

CONTEG
COMITÊ DE
NORMALIZAÇÃO E
TECNOLOGIA DA
COMGAS

PROJETO E CONSTRUÇÃO

ESTES DOCUMENTO, OU
PARTE DELE, SÃO
PROPRIEDADE DA
COMGAS E NÃO PODEM
SER UTILIZADOS DE
MODO ALGUM SEM SUA
PERMISSÃO

Estabelece requisitos para instalações e organização dos
canteiros de obras.

Número de páginas 4

Página 1de 4
NT.01.01.005
PROJETO E CONSTRUÇÃO
INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO
PIPE- SHOP

ÍNDICE DE REVISÕES
Rev.

0

DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

ORIGINAL

Origina
l
DATA:
EXECUÇÃO:
VERIFICAÇÃO:
APROVAÇÃO:

Rev.1

Rev.2

Rev.3

Rev.4

Rev.5

Rev.6

Rev.7

Rev.8

NT01.01.005

Página 2 de 4
Revisão 0

INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
(procedimento)
SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. OBJETIVO
Esta norma visa estabelecer requisitos para instalação e organização dos canteiros de
obra .

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1. O local escolhido para construção dos canteiros de obra deverá ser aprovado pela
Fiscalização. Apesar da aprovação não caberá à COMGAS em hipótese alguma, o ônus
decorrente de locação, manutenção e acessos da área escolhida.
2.2. Os terrenos onde serão construídos os canteiros de obra, deverão estar localizados
próximo á obra e ter acesso fácil através de ruas bem conservadas.
2.3. Serão construídas pela EMPREITEIRA as instalações adiante descritas, inclusive com
fornecimento dos acessórios, a saber:
a) escritórios para EMPREITEIRA;
b) escritórios para Fiscalização com área mínima de 40 m², reservando dentro deste
local uma sala de 10 m² para o Eng.º Coordenador e outra para seus auxiliares ;
c) depósito de materiais;
d) almoxarifado (s) para guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e
ferramentas;
e) instalações sanitárias para todo o pessoal da obra;
f) pequena enfermaria;
g) instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição
de água;
h) instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução
da energia elétrica (luz e força);
i) outras construções ou instalações necessárias, a critério da EMPREITEIRA, tais
como alojamentos, etc.

OAI – Asset Intregrity
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2.4. A EMPREITEIRA apresentará à Fiscalização da Obra, para aprovação prévia,
"croquis" dos canteiros, em duas vias representando:

a) localizações dos terrenos;
b) desenhos abrangendo os elementos contidos no item 2.3. escala
planta, cortes e fachadas;

1:100, contendo

c) especificações dos materiais a serem empregados.
2.5. Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da EMPREITEIRA a limpeza
das instalações, móveis e utensílios das dependências da coordenação e a reposição do
material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene do
ambiente e pessoal, etc.).
2.6. A pequena enfermaria deverá conter o material médico para socorros urgentes.

2.7.
Serão fornecidas e colocadas pela EMPREITEIRA, em locais a critério da
Fiscalização, placas com medidas, modelos, dizeres e cores constantes nas normas
técnicas da COMGAS. Nos canteiros das obras ou próximos a eles, só poderão ser
colocadas placas ou tubulações da EMPREITEIRA ou de eventuais sub-empreiteiros ou
firmas fornecedoras, após prévio consentimento da Fiscalização, principalmente no que se
refere à localização.
2.8. Todos e quaisquer ônus decorrentes direta ou indiretamente das ligações de água, luz
e dos respectivos consumos, são de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA.
2.9. Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de
água ou energia elétrica por parte da EMPREITEIRA, pois esta deverá estar adequada e
suficientemente aparelhada para o seu funcionamento e demais tarefas relacionadas aos
serviços.
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2.10. A EMPREITEIRA será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção
e boa apresentação dos canteiros e de todas as suas instalações, inclusive especiais
cuidados higiênicos com compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios
internos.

--------------------

SINORGAS

OAI – Asset Intregrity

ANEXO 5.3 - PG26 - GESTÃO DE RESÍDUOS

ANEXO 6 - PARECER TÉCNICO DEPRN

ANEXO 7 - ESCOPO DO ESTUDO DE ANÁLISE DE
RISCOS

ESCOPO DO ESTUDO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS

A COMGAS elaborará o Estudo de Análise e Avaliação de Riscos para o Sistema de Distribuição
de Gás Natural Bragança Paulista através de empresa contratada.
Os serviços contratados deverão ser executados conforme Norma CETESB P4.261/2003 para a
Elaboração de Estudos de Análise de Riscos.
O Estudo de Análise e Avaliação de Riscos deverá contemplar as seguintes etapas:
•

Descrição do Sistema e da Região

•

Perfil dos Produtos

•

Identificação dos Eventos Perigosos

•

Estimativa das Conseqüências das Hipóteses Acidentais

•

Análise de Vulnerabilidade

•

Estimativa da Freqüência de Ocorrência das Hipóteses Acidentais

•

Avaliação dos Riscos

•

Medidas para Gerenciamento dos Riscos

1. Descrição do Sistema e da Região
Nesta etapa deverá ser descrito o empreendimento objeto do Estudo incluindo pelo menos
caminhamento do duto, válvulas de bloqueio, condições operacionais, sistemas de segurança.
A região de interesse do gasoduto deverá ser caracterizada, incluindo acesso, geografia, dados
meteorológicos, dados populacionais, economia dentre outros.
2. Perfil dos Produtos
Neste capítulo deverão ser apresentadas as propriedades físico-químicas e toxicológicas do gás
natural e do odorante utilizado.

3. Identificação dos Eventos Perigosos
A identificação dos eventos indesejados deverá ser realizada através da técnica denominada
Análise Preliminar de Perigos (APP) e quando necessário, através de Análise Histórica de
Acidentes.
As conclusões desta etapa deverão ser consolidadas através da formulação de hipóteses
acidentais, as quais devem considerar os perigos mais significativos. As hipóteses acidentais
deverão ser estudadas quantitativamente nas etapas posteriores.
4. Estimativa das Conseqüências das Hipóteses Acidentais
As tipologias acidentais decorrentes das hipóteses estabelecidas anteriormente serão definidas
através da elaboração da Árvore de Eventos.
Os eventos deverão ser avaliados através de modelos de conseqüências utilizando como dado
de entrada as condições atmosféricas da região em estudo e condições operacionais do
gasoduto, entre outros.
Serão obtidas as distâncias de interesse para os níveis de radiação térmica definidas pela
CETESB.
5. Análise de Vulnerabilidade
A partir da definição das distâncias de interesse e de base cartográfica atualizada serão
elaborados os desenhos de vulnerabilidade em escala compatível.
A análise dos desenhos permitirá identificar as instalações vulneráveis. Para estas, deverá ser
levantada a população envolvida.
Os danos causados às pessoas serão avaliados através dos modelos matemáticos probabilísticos
do tipo PROBIT.
6. Estimativa da Freqüência de Ocorrência das Hipóteses Acidentais
Neste capítulo deverão obtidas as freqüências de ocorrência das hipóteses acidentais prédefinidas, as quais deverão ser calculadas através de dados oriundos da análise histórica de
acidentes e / ou pela elaboração de árvores de falhas quantificadas a partir de dados
coletados em bancos de dados de confiabilidade de componentes / equipamentos; relatórios de
ocorrências anormais de acidentes em instalações similares; ou ainda, em referências
bibliográficas internacionalmente reconhecidas.

7. Avaliação dos Riscos
O risco do empreendimento deverá ser apresentado segundo os índices Risco Individual e Risco
Social.
Caso seja pertinente, deverá ser determinado o índice FAR (Fatal Accident Rate).
O Risco Social deverá ser calculado para a população na área vulnerável, levantada no Item 5,
e a partir da freqüência de ocorrência. Será apresentado através da Curva FxN.
O Risco Individual será calculado para um indivíduo qualquer exposto aos eventos estudados.
8. Medidas para Gerenciamento dos Riscos
Quando o risco do empreendimento calculado for inaceitável, deverão ser propostas medidas de
mitigação dos riscos e recalculado o valor deste de forma a viabilizar o empreendimento.
Outras medidas poderão ser sugeridas com o objetivo de gerenciamento dos riscos
identificados.

ANEXO 8 - DOCUMENTOS

ANEXO 8.1 - ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO 8.2 - FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
CADASTRAIS

Secretaria do Meio Ambiente
CPRN/DAIA
FORMULÁRIO
INFORMAÇÕES CADASTRAIS
EMPREENDEDOR
Nome

Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS

Endereço

Avenida Presidente Wilson, 816

Telefone

(11) 6165-6785

Fax

(11) 6165-6705

Contato

Renata Lisboa da Cunha de Freitas

CEP

03107-000

Município

São Paulo

CONSULTOR
Nome

MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda.

Endereço

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

Telefone

(11) 3263-0244

Fax

(11) 3283-4651

Contato

Luiz Alberto Maktas Meiches

CEP

01422-000

Município

São Paulo

EMPREENDIMENTO
Nome

Sistema de Distribuição de Gás Natural Bragança Paulista

Localização

Vias: Estrada Velha Bragança-Atibaia, Av. Salvador Markowicz, R.
Teixeira, Av. Dom Pedro I, Av. Norte Sul, Av. Dr. Tancredo de Almeida
Neves, R. Felício Helito, Av. XV de Dezembro, Variante Guaripocaba, R.
Humberto Castelo Branco, Av. dos Imigrantes, R. Antonio Sabella,
Rodovia Capitão Barduíno (SP-008), Estrada Municipal Fulvio Salvador
Pagani (BGP-434).

Município

Bragança Paulista

Tipo de Empreendimento / Gasoduto
Atividade

CARACTERÍSTICA DO EMPREENDIMENTO
Latitude

23º 58’ 30” S

Longitude

Bacia Hidrográfica

UGHRI 05 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí

Bacia

Rio Piracicaba

46º 32’ 30” W

ANEXO 8.3 - CERTIDÕES DA PREFEITURA

ANEXO 9 - IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

ANEXO 9.1 - CONSULTORA

CONSULTORA

Nome:

MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda.

Endereço:

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

CNPJ:

59.388.702/0001-37

Telefone:

(11) 3263-0244

Fax:

(11) 3283-4651

E-mail :

mkr@mkr.com.br

Contato:

Eng. Luiz Alberto Maktas Meiches

ANEXO 9.2 - EMPREENDEDOR

EMPREENDEDOR

Nome:

Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS

Endereço:

Avenida Presidente Wilson, 816 - São Paulo / SP

Empreendimento:

SDGN Bragança Paulista

Razão Social:

Companhia de Gás de São Paulo

CNPJ.:

61.856.571/0001-17

Telefone:

(11) 6165-6785

Fax:

(11) 6165-6705

Contato:

Eng. Renata Lisboa da Cunha de Freitas

