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INTRODUÇÃO
O Relatório Ambiental Preliminar - RAP do Sistema de Distribuição de Gás
Natural no municípios de Americana 2ª Fase, Santa Bárbara d'Oeste e Nova
Odessa, ora apresentado, tem por objetivo avaliar a viabilidade ambiental
do empreendimento, de maneira a subsidiar a Secretaria de Meio Ambiente
de São Paulo – SMA na concessão da Licença Prévia.
O presente relatório está formalizado em oito capítulos que tratam dos
seguintes aspectos:
No primeiro capítulo, são descritos
utilizados na elaboração dos estudos.

o

procedimentos

metodológicos

Em seguida, no Capítulo 2, define-se o objeto do estudo.
No capítulo 3, descreve-se a Legislação aplicável ao Empreendimento,
objeto de licenciamento ambiental.
No capítulo 4, o Empreendimento é justificado do ponto de vista ambiental,
evidenciando-se os benefícios da substituição de outras fontes de energia
pelo Gás Natural.
No capítulo 5, descreve-se as características técnicas e de traçado do
Sistema, concluindo-se com a leitura ambiental do Empreendimento, ou
seja, a definição das ações impactantes e dos aspectos ambientais
relevantes para a elaboração dirigida do diagnóstico ambiental.
Em seguida, no capítulo 6, desenvolve-se o Diagnóstico Ambiental Dirigido
dos aspectos ambientais relevantes à avaliação preliminar de impactos
ambientais.
No capítulo 7, são identificados os impactos ambientais decorrentes da
implantação e operação do Sistema. São propostas também as medidas que
anulem, mitiguem, compensem e/ou controlem a ocorrência desses
impactos, avaliando-se então o grau de relevância de cada um deles.
Por fim, no capítulo 8, conclui-se sobre a viabilidade ambiental do
empreendimento.
As Referências Bibliográficas e a Equipe Técnica estão apresentadas ao final
do Relatório.
Em Anexo, apresenta-se em: (1) quadro detalhando o caminhamento do
Sistema; em (2) declarações das Prefeituras Municipais de não oponência
ao empreendimento; em (3) as regras de segurança, saúde e meio
ambiente para a execução de travessia de cursos d'água e em (4) cópia da
ART das coordenadoras.
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1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1.1 Pressupostos de Análise
A definição de metodologia para o Relatório Ambiental Preliminar do
Sistema de Distribuição de Gás da COMGÁS, ora apresentado, tem por base
um conjunto de pressupostos para o entendimento da questão e que
orientam as etapas e conteúdos do desenvolvimento dos estudos.
O pressuposto inicial refere-se ao conteúdo que o RAP desse tipo de
Empreendimento deve garantir. Assim, de um lado, avaliam-se as diretrizes
gerais do Sistema, se adequadas ambientalmente ou não à sua região de
influência, ou seja, se respondem às exigências da sua dinâmica e
necessidades atuais. E, de outro, são analisados os efeitos e os
desdobramentos específicos e locais do Empreendimento para as áreas a
serem atravessadas, ou seja se trazem ou não conseqüências ambientais
positivas e negativas à estas áreas.
Outro pressuposto a ser considerado refere-se à linearidade do
empreendimento que irá impor determinados tratamentos para a definição
e configuração das áreas de influência, como se verá a seguir. Também
determina as fases seqüenciais de intervenção que se realizem em
sucessivos trechos, caracterizando deslocamentos dos impactos das obras
para trechos subsequentes e seu entorno imediato.
1.2

Etapas de Trabalho

Os pressupostos elencados anteriormente orientaram a definição dos
procedimentos para a elaboração dos estudos em cinco etapas principais de
análises.
Etapa 1 - Condicionantes
Nesta etapa, são analisados os aspectos legais que de alguma forma
interferem, se relacionam, conflitam, ou impõem restrições à
implementação do empreendimento.
Etapa 2 - Caracterização do Empreendimento
Esta etapa inicia-se com a caracterização do Sistema de Distribuição de Gás
da COMGÁS, sua abrangência e justificativas, caracterização de diretrizes e
concepções básicas.
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Etapa 3 - Diagnóstico
Compreende a espacialização das Áreas de Influência do Empreendimento e
a elaboração dos diagnósticos dos aspectos que serão afetados pela
implantação do empreendimento.
Etapa 4 - Avaliação dos Impactos e Medidas Mitigadoras
São identificados os impactos dos efeitos das obras e da operação do
Sistema de Distribuição de Gás nas Áreas de Influência, sobre os aspectos
físicos,
bióticos
e
sócioeconômicos.
Também
são
identificadas,
concomitantemente, as medidas mitigadoras, compensatórias, de controle
ou que evitem estes impactos por meio de recomendações/alterações no
projeto, entre outras ações.
Etapa 5 – Viabilidade Ambiental do Sistema de Distribuição de Gás
Natural
É analisada a viabilidade ambiental do Sistema de Distribuição de Gás
Natural.
Objetiva-se assim, obter um balanço ambiental
desvantagens de implantação do empreendimento.

das

vantagens

e

1.3 Técnicas de Análise
As técnicas de análise têm por diretrizes:
Interdisciplinariedade
A análise interdisciplinar de uma dada realidade ambiental tem por objetivo
alcançar um conhecimento integrado e, ao mesmo tempo, diferenciado dos
espaços regionais alterados ao longo do tempo, por fatores econômicos e
sociais diversos.
Dessa forma, a análise envolve a compreensão dos aspectos ambientais
físico-bióticos e sócioeconômicos, nas suas dinâmicas, características e
peculiaridades.
Intersetorialidade
Tratando-se de um Sistema de Distribuição de Gás que promoverá
interferências no meio ambiente, é de fundamental importância que
relações interinstitucionais sejam feitas com as Prefeituras Municipais, entre
outros órgãos intervenientes.
4
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Dirigismo nos estudos ambientais
De acordo com os pressupostos apresentados, o diagnóstico ambiental
apresenta a realidade atual das Áreas de influência do Sistema nos seus
aspectos ambientais mais relevantes e que poderão ser alterados com a sua
implementação. Possibilita-se por meio dessa análise aprofundar a
compreensão dos impactos ambientais identificados.
Assim, serão utilizadas como técnicas de análise integrada dos impactos
ambientais nos diferentes aspectos ambientais físicos, bióticos,
sócioeconômicos e institucionais:
Matriz de Interação
Identificam-se as principais interferências ambientais, por meio da
montagem de uma matriz que interrelaciona as diversas ações impactantes
do Sistema, em suas diversas fases - anteriormente e durante as obras, e
na sua operação, aos diferentes componentes ambientais a serem afetados:
população, atividades produtivas, aspectos físicos, vegetação, qualidade do
ar, entre outros.
Quadro de Avaliação de Impactos
Trata-se de um resumo dos diversos impactos ambientais relevantes,
sistematizados por aspecto ambiental e que permite uma avaliação dos
mesmos,
segundo
alguns
atributos
(natureza
e
abrangência,
especialmente). Inclui-se também as possíveis recomendações que evitam,
mitigam, neutralizam, ou potencializam os impactos detectados.
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2.

OBJETO DO LICENCIAMENTO

O Objeto de elaboração do presente RAP é o Sistema de Distribuição de Gás
Natural do GASBOL para os municípios Americana 2ª Fase, Santa Bárbara
d'Oeste e Nova Odessa a ser implantado e operado pela COMGÁS –
Companhia de Gás de São Paulo.
O Sistema é constituído por:


Uma ERP (ERP NO-5101); e,



40,25 km de linha de distribuição de gás.

O gás proveniente do GASBOL tem origem na Bolívia e é transmitido pela
TBG – Transportadora Brasileira de Gás até o City Gate, aonde passa a
custódia para a companhia distribuidora da região.
O município de Santa Bárbara d'Oeste será atendido pelo Sistema já
implantado de Americana. O City Gate de Americana localiza-se em Limeira
e a Estação de Odorização-EO correspondente já possui Licença de
Operação.
Quanto ao Sistema de Distribuição em Nova Odessa, ele será ligado ao
sistemas de Americana e de Sumaré e receberá o gás desses dois pontos. O
City Gate de Sumaré fica em Campinas e a EO tem Licença de Instalação. A
Operação está prevista para até dezembro de 2001.
A Ilustração 1, a seguir, mostra os pontos de ligação do Sistema no Gasbol
e seus City Gates.
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Ilustração 1 – GASBOL E CITY GATES
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3

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1 Preâmbulo
As normas concernentes à política ambiental inserem-se no grupo sobre as
quais incide a competência concorrente, acerca da matéria legislativa, entre
União, Estados e Distrito Federal. Em outras palavras, à União é permitido
legislar sobre normas gerais pertinentes ao meio ambiente, cabendo aos
Estados e/ou Distrito Federal direcionar sua legislação específica, regendose de acordo com os parâmetros traçados na lei federal (a denominada
competência suplementar). Contrariamente, caso não exista lei federal
sobre a matéria, aos Estados e/ou Distrito Federal é permitido legislar sem
quaisquer limites (Art. 24 da Constituição Federal/1988).
Os Municípios, por seu turno, possuem competência exclusiva para legislar
sobre assuntos de interesse local. Poderão, ainda, suplementar a legislação
federal ou estadual, nos termos do Art. 30, II. De certo modo, essa
competência municipal possui caráter complementar, porque adequa os
parâmetros das leis federal e estadual às necessidades locais, mas
juridicamente trata-se de competência exclusiva da municipalidade.
Isto quer dizer, os Estados e Municípios têm plena competência para legislar
em matéria ambiental, desde que não contrariem preceitos estabelecidos
pelas leis federais, ou seja, desde que as novidades não tragam disfarçada
desobediência às regras gerais. Deste modo, governos estaduais e
prefeituras municipais podem tornar as normas federais mais restritivas,
mas nunca menos restritivas do que aquelas válidas em todo território
nacional. A competência dos Municípios é restrita aos interesses locais.
Por isso, tratando-se de empreendimentos que localizem-se em mais de um
município, a competência para o licenciamento passa para o Estado.
Esse preâmbulo é relevante como poderá ser visto na seqüência, no que diz
respeito à legislação do Estado de São Paulo.
3.2 Licenciamento Ambiental no Estado de São Paulo
No âmbito federal, o licenciamento ambiental de empreendimento
considerado como causador de impacto ambiental é regido pela Resolução
CONAMA Nº 001 de 23 de janeiro de 1986.
Mais recentemente, foi editada a Resolução Nº 237 de 19 de dezembro de
1997 que definiu, no seu Anexo 1, como empreendimento causador de
impacto ambiental o transporte por dutos.
8
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Especialmente, no Estado de São Paulo, a normatização dos procedimentos
para o licenciamento ambiental foi estabelecida pela Resolução SMA Nº 42,
de 29 de dezembro de 1994, e que veio instituir dois instrumentos
preliminares ao EIA e RIMA: Relatório Ambiental Preliminar – RAP e Termo
de Referência – TR.
Conforme esta Resolução SMA Nº 42, o RAP é o documento primeiro para o
licenciamento ambiental. Tem por função instruir a decisão da exigência ou
dispensa de EIA/RIMA, para a obtenção da LP. No caso de ser exigido o
EIA/RIMA, o RAP subsidiará a elaboração do TR pela SMA, para a realização
do EIA/RIMA.
O pedido de Licença Prévia feito pela COMGÁS deverá ser publicado e
qualquer interessado poderá manifestar-se num prazo máximo de até 30
dias da data da sua publicação (Item 2, Parte I – Procedimentos Iniciais,
Resolução SMA No. 42).
Assim, com base no RAP e após análise, o DAIA/SMA, para o caso específico
do Sistema de Distribuição de Gás Natural, poderá: indeferir o pedido de
licença em razão de impedimentos técnicos/legais, exigir ou dispensar a
apresentação do EIA/RIMA. Em qualquer das hipóteses, a decisão será
devidamente motivada e publicada no Diário Oficial do Estado (Item 3,
Parte I – Procedimentos Iniciais, Resolução SMA No. 42).
3.3 Outras Normas Aplicáveis
Além da legislação acima exposta, deve-se considerar, igualmente, a
incidência e vigência de Leis Federais e Estadual e que devem ser
observados tendo em vista a preservação do meio ambiente.
Dentre os dispositivos legais federais salienta-se a Resolução CONAMA Nº
002 de 1996 que estabelece que para os empreendimentos de significativo
impacto ambiental deverá ser prevista compensação ambiental, de
preferência em unidade de conservação de uso indireto na região de
influência. O valor deste investimento é de no mínimo 0,5% do valor
definido para a implantação do empreendimento. Esta Resolução vem
dando motivo também aos Comitês de Bacias Hidrográficas solicitar
medidas compensatórias, quando de licenciamento ambiental de
empreendimentos aí localizadas.
Ainda, recentemente, a Lei de Crimes Ambientais, Lei Nº 9.605/98, em seu
artigo 54 definiu como crime, sujeito a penas de detenção ou reclusão
conforme as circunstâncias, todas e quaisquer ações que venham a “causar
poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam
9
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resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora”.
Com relação à vegetação a ser suprimida, o Código Florestal (Lei federal n°
4771/65, alterada pela Lei Federal n°7803/89), em seu artigo segundo,
estabelece as áreas de preservação permanente. A supressão parcial ou
total de florestas de preservação permanente só será admitida com
autorização prévia do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou
interesse social.
No âmbito estadual, o Decreto Estadual n°39.473 de 07.11.94 estabelece
normas de utilização das várzeas e as Resoluções Conjuntas SMA/ IBAMA
n°001 e n°002/94 definem e dispõem sobre o o corte, a exploração e a
supressão de vegetação secundária da Mata Atlântica, posteriormente, a
Resolução Conjunta SMA/ IBAMA n°005/96 acrescenta dispositivos à
resolução Conjunta nº 002/94.
Em 1997, a SMA (Resolução n°50/97) cria , no âmbito da Coordenadoria de
Licenciamento Ambiental e Proteção dois recursos naturais – CPRN, o Grupo
de Apoio ao Licenciamento Ambiental para apreciação dos pedidos de
supressão de vegetação secundária de Mata atlântica nos estágios médio e
avançado de regeneração.
No caso de formações vegetais não listadas nesses instrumentos, a Regional
de Campinas do DEPRN - Departamento Estadual de Proteção dos Recursos
Naturais será responsável pela concessão de autorização para supressão de
vegetação.
Com relação às Prefeituras Municipais envolvidas, Santa Bárbara do Oeste e
Nova Odessa, o projeto detalhado e o plano de execução deverá ser
submetido à aprovação dos departamentos de obras e urbanismo. No
Anexo 2, apresenta-se as declarações destas Prefeituras de não oposição à
instalação do Sistema e a solicitação de cópias das Licenças obtidas pela
aprovação junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, órgão competente
para esse licenciamento.
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4.

JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A Oferta do Gás Natural
O gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza,
normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao
petróleo. É composto por uma mistura de hidrocarbonetos, constituído em
sua maior parte por Metano (CH4).
Um dos países com as maiores reservas é a Bolívia, onde 442 bilhões de
metros cúbicos são conhecidos, praticamente o dobro das reservas
conhecidas do Brasil.
Com a operação do GASBOL, a oferta da chamada "energia limpa" aumenta
significativamente, desencadeando alterações na matriz energética do
Estado de São Paulo.
É chamada de "Energia Limpa" pois tem baixíssima presença de
contaminantes e sua combustão é completa, gerando apenas CO2 e água,
ao contrário de outros combustíveis que geram particulados e óxidos de
enxofre.
Soma-se a essas vantagens o fato de que hoje, no mundo inteiro, o preço
do gás natural é competitivo com o preço dos combustíveis convencionais.
Com sua utilização, há uma redução importante dos custos industriais de
implantação, de manutenção e de operação, o que fundamenta a
penetração do gás natural nos mercados em que ele é disponível.
Vale ressaltar ainda que, sob o ponto de vista macroeconômico, o gasoduto
é uma importante infra-estrutura atrativa para novas empresas.
Por isso, a oferta do Gás Natural vem de encontro à necessidade de
melhoria dos padrões de qualidade ambiental, principalmente do ar, nos
grandes centros urbanos.
Aplicações
Devido às suas características físico-químicas, ele também pode ser
empregado como matéria-prima para a indústria petroquímica ou como
combustível para as indústrias na geração de energia elétrica e produção de
vapor, substituindo, com grandes vantagens ambientais, outros
combustíveis.
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Vantagens Macroeconômicas e Ambientais da Utilização do Gás
Natural
Diversificação da Matriz energética, tornando o País menos dependente de
poucos fornecedores e disponibilizando alternativa mais adequada para
cada condição de uso.
No Brasil, as importações de petróleo são oriundas de áreas distantes,
assim, com a utilização do gás proveniente da Bolívia aumentam as trocas
comerciais com um país vizinho, reduzindo-se a dependência desses países
distantes, para os quais nossas exportações são modestas.
Redução do uso de transporte rodoviário, permitindo o desafogo aos
sistemas de transporte de superfície, ao reduzir a circulação dos
combustíveis líquidos e sólidos através da rede viária, permitindo a melhoria
do seu fluxo e da sua conservação.
Melhoria no rendimento energético. Pelas características técnicas, a
utilização do Gás Natural permite um controle energeticamente mais
eficiente do processo de combustão, desencadeando menor consumo de
combustível por energia produzida.
Maior competitividade das indústrias. O uso do Gás natural permite uma
maior eficiência energética, garantindo eficiência e competitividade à
indústria, características cada vez mais importantes no mundo em
globalização, podendo ser decisivas, em alguns casos, na atração de plantas
industriais de ponta.
Geração de energia elétrica junto aos centros de consumo. A utilização dos
Gás Natural para geração de energia elétrica vem assumindo crescente
importância em todo o mundo, principalmente com a implantação de
grandes usinas próximas aos centros de consumo, reduzindo os riscos de
transporte e o comprometimento ambiental do entorno.
A possibilidade de agregação de usinas com indústrias usuárias de vapor
d'água em cogeração permite um aumento ainda maior da eficiência de
ambas. Essa alternativa tecnológica viabiliza a geração de energia elétrica
por indústrias médio-consumidoras, sendo econômica até para potências de
alguns poucos megawatts.
Melhoria na Qualidade Ambiental. O Gás Natural tem baixíssima presença
de contaminantes, tornando a combustão do gás mais limpa se comparada
aos demais combustíveis. A combustão é completa, produzindo apenas

12
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água e CO2, o que contribui significativamente para a melhoria da qualidade
ambiental.
Como a queima do gás natural não libera particulados, danosos ao sistema
respiratório, nem óxidos de enxofre, resíduos tóxicos e um dos responsáveis
pela chuva ácida, é dispensado o tratamento dos gases de combustão.
Com relação ao aspecto da segurança, cabe destacar que o gás natural é
aproximadamente uma vez e meia mais leve que o ar, o que facilita a sua
dispersão na atmosfera, reduzindo os riscos de acidentes. O GLP – Gás
Liqüefeito de Petróleo é três vezes mais pesado que o gás natural e, em
caso de vazamentos, acumula-se ao nível do solo.
Assim, o gás natural, dentre as opções atuais, é ainda o combustível mais
adequado do ponto de vista ambiental, pois reduz bastante a emissão de
poluentes.
O Consumo de Gás Natural nos Municípios de Nova Odessa e Santa
Bárbara d'Oeste
Com a garantia da oferta do Gás Natural pela COMGÁS nos Municípios de
Americana 2ª Fase, Santa Bárbara d'Oeste e Nova Odessa, algumas fontes
de energia atualmente utilizadas (Energia Elétrica, Óleo Combustível, Gás
Liqüefeito de Petróleo – GLP e Querosene) serão gradativamente
substituídas, pois, além dos evidentes benefícios ambientais, trata-se de
uma fonte alternativa de energia economicamente viável e segura.
O Levantamento dos potenciais consumidores na região registrou a
existência de 25 indústrias. O consumo mensal previsto para o total das
unidades industriais é de 2,97 mil m3. A capacidade do sistema, em termos
de vazão, considera um fator de crescimento de 2,9% a.a. num período de
28 anos, aplicado sobre a vazão média mais fator de pico, o que representa
um crescimento de 120% sobre o consumo informado.
A predominância de indústrias na região é do setor Têxtil, são 16 unidades
industriais. Existem também 6 metalúrgicas, uma indústria alimentícia, uma
fundição e uma indústria de borracha. Em termos de consumo, 5 indústrias
têxteis são responsáveis por 65% do Gás a ser consumido e terão um
consumo mensal individual acima do patamar dos 300 mil m3: Têxtil
Canatiba 1 e Cermatex em Santa Bárbara; e, Ober, Beneficiadora São José
e Hudtelfa em Nova Odessa.
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Com relação a cogeração, produção de energia elétrica e vapor, existe a
possibilidade dessa aplicação na Indústria Têxtil HUDTELFA, em Nova
Odessa. O consumo mensal previsto para essa indústria é de 300 mil m3.
Somente em caso de acidente com a tubulação do Sistema ou com o
GASBOL, o fornecimento será interrompido, entretanto, nos Sistemas já em
operação essa situação ocorreu uma única vez, com duas indústrias, por um
período de 15 minutos. Os contratos de fornecimento prevêem essa
ocorrência.
A Tabela a seguir caracteriza o perfil desses consumidores potenciais.
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Razão Social

Município

Consumo
Vazão Energético
% de
Mensal
Pico
atual
Combust.
[m³/mês] [m³/h]
BENEFICIADORA SÃO Nova Odessa
312.900
1.058
1A
JOSÉ
CANAL
Nova Odessa
3.766
60
GLP
CARTHOM´S
Nova Odessa
3.138
13
GLP
FELTRIN
Nova Odessa
11.276
750
1A/GLP
86% / 24%
FITAS PROGRESSO Nova Odessa
27.861
174
1A
GUAYNUMBY
Nova Odessa
37.500
287
1A
HUDTELFA
Nova Odessa
300.000
997
1A
KS PISTÕES
Nova Odessa
90.684
696
GLP
MASTERCOR
Nova Odessa
85.881
499
1A/GLP
58% / 42%
METROVAL/TURBIMAX Nova Odessa
6.382
15 GLP/Querose 27% / 73%
ne
OBER
Nova Odessa
361.563
972
1A/GLP
98% / 2%
PRÔTEXTIL
Nova Odessa
47.200
304
1A/GLP
97% / 3%
SUCOS DEL VALLE
Nova Odessa
32.200
435
1A
TINTEX
Nova Odessa
64.484
870
2A/GLP
35% / 65%
TRINITY
Nova Odessa
10.000
189
GLP
CERMATEX
Sta. Bárbara
364.700
761 1A/2A/GLP 10% / 85% /
5%
INDÚSTRIAS ROMI
Sta. Bárbara
14.400
50
GLP
NELLITEX (1)
Americana
190.600
990 1A/2A/GLP 60%/20%/
20%
NELLITEX (2)
Americana
22.400
96
GLP
OFICINA DAS CORES Sta. Bárbara
4.000
128
GLP
TÊXTIL CANATIBA (1) Sta. Bárbara
589.370
1.778
1A
TÊXTIL CANATIBA (2) Sta. Bárbara
75.000
287
1A
TÊXTIL CANATIBA (3) Sta. Bárbara
110.000
1.130
1A
TINTURARIA STA
Sta. Bárbara
182.170
735
1A/GLP
95% / 5%
ADELINA
GOODYEAR DO BR. Sta. Bárbara
18.800
90
GLP
25 indústrias
2.966.275

Cor

SETOR

PRESSÃO Possib.
requerida Cooger.
[bar]
1 bar
Não

VERDE

Têxtil

CINZA
CINZA
CINZA
AMARELO
CINZA
VERDE
VERDE
VERDE
CINZA

Metalúrgica
Metalúrgica
Têxtil
Têxtil
Têxtil
Têxtil
Metalúrgica
Têxtil
Metalúrgica

2
2
2
1
1
1
2
2
2

bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não

VERDE
AMARELO
CINZA
VERDE
CINZA
VERDE

Têxtil
Têxtil
Alimentício
Têxtil
Metalúrgica
Têxtil

2
1
1
2
2
2

bar
bar
bar
bar
bar
bar

Não
Não
Não
Não
Não
Não

AMARELO
CINZA

Metalúrgica
Têxtil

2 bar
2 bar

Não
Não

CINZA
AMARELO
VERDE
VERDE
AMARELO
VERDE

Têxtil
Fundição
Têxtil
Têxtil
Têxtil
Têxtil

2
2
1
1
1
2

bar
bar
bar
bar
bar
bar

Não
Não
Não
Não
Não
Não

AMARELO

Borracha

2 bar

Não

15

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

5.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

5.1 Características Técnicas
O Sistema de Distribuição de Gás Natural, a ser implantado pelas COMGÁS,
nos municípios de Americana 2ª Fase, Santa Bárbara d'Oeste e Nova
Odessa é composto de uma ERP – Estações Redutoras de Pressão, do
gasoduto propriamente dito e seus componentes (Válvulas de Bloqueio). O
Sistema que abastecerá os municípios de Nova Odessa e Santa
Bárbara/Americana não é interligado, podendo ser caracterizado
individualmente.
Em Nova Odessa, o Sistema será composto de uma Estação Redutora de
Pressão (ERP NO-5101) e 24,2 km de tubulação com 20 válvulas de
bloqueio. Desse trecho, nos 4,6 km iniciais, a pressão será de 500 psig e,
no restante, a pressão será de 100 psig.
Já o Sistema de Santa Bárbara/Americana terá 16 km de tubulação com 11
válvulas de bloqueio. A ERP já encontra-se instalada no início da rede, em
Americana e todo o sistema terá pressão de 100 psig.
As Estações Redutoras de Pressão típicas ocuparão, cada uma, uma área de
aproximadamente 18 m2 e poderão ser instaladas na superfície ou
enterradas. Quando instaladas na superfície, as dimensões da área, cercada
por alambrado, são de 3 m X 6 m e altura de 2,5 m.
A estação prevista (ERP NO-5101) será instalada em área pública, no
entroncamento da Via de Acesso Nova Odessa – Anhangüera com a Rodovia
Anhangüera, no município de Nova Odessa. Já a ERP AM-5103 encontra-se
instalada na Praça Toyobo, no início da Avenida Europa, em Americana.
As ERPs típicas são constituídas dos seguintes equipamentos:


Válvula de Entrada – Esfera de Passagem Reduzida



Filtragem – 50 microns, com tampa de fecho rápido



Sistema de Segurança – Slam shut off + Regulador monitor passivo



Válvula de saída – Esfera de Passagem Plena



Medição – Micro turbina ou sistema anubar

A Foto a seguir mostra a ERP AM-5101.
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Foto 1 - Estação Reguladora de Pressão de Americana, localizada em frente
à TOYOBO, no início do trecho Americana 2ª Fase – Nova Odessa.

Por sua vez, a linha de distribuição é composta por tubos, válvulas,
conexões e estruturas de reforço. Os dois Sistemas (Nova Odessa e Santa
Bárbara) estarão conectados em sistemas em construção/existentes e
operados pela COMGÁS (Sumaré e Americana, respectivamente) e
distribuirão o Gás Natural às indústrias potencialmente consumidoras.
A linha de Distribuição é constituída por:


Tubos de Aço com dimensões variando de acordo à Classificação de
Locação do entorno e às características físicas e operacionais do projeto,
seguindo a NBR 12712. A dimensão mínima da cobertura do duto,
distância medida verticalmente entre a geratriz superior do
revestimento do duto e as bordas da vala, deverá ser de 0,92 m. A
distância mínima de afastamento, entre o gasoduto e qualquer outra
instalação subterrânea, será de 0,30 m, procurando-se sempre a maior
distância possível, inclusive das residências.



Estruturas de reforço para a tubulação, em situações específicas, que
podem ser do tipo Jaqueta ou Laje de concreto. Nesses casos, o
afastamento mínimo deverá ser de 1,20 m.
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Válvulas de Bloqueio serão localizadas em função das características
físicas e operacionais do Sistema e das condições do entorno. Os
Estudos de Análise e Avaliação de Riscos deverão confirmar os aspectos
de segurança relativos à localização desses componentes.

A pressão de operação varia entre 500 psig ou 35 Kgf/cm2 (em trecho
paralelo à Via Anhangüera, em Nova Odessa) e 100 psig ou 7 Kgf/cm2 (em
todo o restante do sistema).
A Sinalização será implantada segundo as especificações técnicas da
COMGÁS. Os dutos são sinalizados com fita plástica de advertência e
protegidos por placas de concreto que ficam enterrados, em caso de
tentarem perfurar o local. Externamente, encontra-se placas de sinalização
ao longo de todo o traçado.

FITA DE ADVERTÊNCIA
PLACA DE CONCRETO

DUTO

As fotos, a seguir, exemplificam a sinalização adotada.
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Foto 2 - Exemplo de Colocação de Placas de Concreto
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Foto 3 - Exemplo de Colocação de Fitas de Advertência
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Foto 4 - Placa de Sinalização Típica
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Na fase anterior à implantação, a COMGÁS realiza um levantamento
detalhado da existência de outras infra-estruturas subterrâneas por meio de
solicitação de cadastro de outras "utilities" e por sondagem e identificação
de campo (visual e por detetores de dutos).
Após a implantação, a COMGÁS distribui cópia do projeto "as built" a todos
os órgãos e entidades de interesse, tais como, companhias de água e
telefonia, secretarias de obras e Defesa Civil.

Nomenclatura
Os equipamentos constituintes do Sistema seguem padrões internos da
COMGÁS que os identificam e caracterizam tecnicamente e que merecem
ser esclarecidos. Na nomenclatura referente a uma Estação Reguladora de
Pressão ou Válvula de Bloqueio, estão implícitas características como:
Município onde se localizam, pressão e número de ordem. A seguir, definese, para um modelo, as características do equipamento.

ERP NO-5101
NÚMERO DE ORDEM
PRESSÃO NA SAÍDA (100 PSIG)
PRESSÃO NA ENTRADA (500 PSIG)
MUNICÍPIO (NOVA ODESSA)
ESTAÇÃO REGULADORA DE PRESSÃO

NO-101
NÚMERO DE ORDEM
PRESSÃO NA VÁLVULA (100 PSIG)
MUNICÍPIO (NOVA ODESSA)
VÁLVULA DE BLOQUEIO

22
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5.2 Características de Traçado
O Sistema de Distribuição a ser implantado está conectado ao existente em
três pontos, dois no município de Americana e um em Sumaré, e é dividido
em dois trechos, em Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste.
Para o primeiro trecho, na divisa dos municípios de Sumaré\Nova Odessa, a
rede proposta liga-se à rede existente imediatamente a jusante da Válvula
de Bloqueio SU-507 e segue paralela à Rodovia Anhanguera, na direção
noroeste, pelo Município de Nova Odessa por 4.600 metros. Neste trecho, a
tubulação tem diâmetro de 8" e pressão de projeto de 500 psig.
Em seguida, tem-se uma Estação Redutora de Pressão (ERP NO-5101), que
diminuirá a pressão no duto de 500 psig para 100 psig. Em todo o sistema
proposto, a pressão será de 100 psig, variando somente o diâmetro da
tubulação. A partir da ERP, segue a Via de Acesso Nova Odessa Anhangüera, por 1.200 m, com diâmetro de 8"; passa pela NO-102, e
continua pela Rodovia Dr. Arnaldo Júlio Mauerberg, passando pela NO-103 e
chegando a NO-105, num total de 2.500 m.
Nesse ponto (NO-105), tem-se a primeira ramificação (A1), por 500 m na
Avenida Guadalajara, com diâmetro de 4".
Juntamente a NO-105, encontra-se a NO-104, por onde a tubulação segue
pela Avenida Antonio Azenha por 650 m, com 6"de diâmetro, até a NO-106,
onde sai uma segunda ramificação (A2), com 4", por 900m na Rua Dona
Maria Raposeiro Azenha.
Na seqüência, pela Avenida Antonio Azenha, o duto segue por mais 100 m,
com 6", até o NO-107. A partir desta Válvula de Bloqueio, sai a terceira
ramificação (A3), são 800 m pelas ruas Dante Gazzeta, Miguel B. Filho e
Antonio Bazon.
Continuando pela Avenida Antonio Azenha, por mais 150 m, com 6", chegase a uma bifurcação do traçado. Na direção sul, segue-se a partir da NO108 (ramificação A4) e, na direção norte, a partir da NO-114 (A5).
A partir da NO-108, o duto segue na Estrada Nova Odessa-Americana por
950 m, cruza a NO-109 e segue pela Avenida Carlos Botelho por 2.450 m,
passando pela NO-110 e chagando a NO-111. Esse trecho tem diâmetro de
6". Junto à NO-111, encontram-se as Válvulas NO-112, que fará a ligação
com o sistema do município de Sumaré, e NO-113 que direciona para a
Avenida Campello Gazzeta e Rua José Maria Bellunatte. A partir da NO-113,
o trecho tem diâmetro de 4"e 600 m de extensão.
23

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

Nesse último trecho, o gasoduto cruza Linha de Alta Tensão.
Voltando-se a NO-114 (ramificação A5), o duto segue por 2.500 m em
trecho não pavimentado, cruzando a NO-115, com 6" de diâmetro. Em
seguida, tem-se o cruzamento de 2 vias de acesso e uma Rodovia. Os
cruzamentos têm extensão de 30 m, 30 m e 50 m, respectivamente.
Continuando por mais 200 m, agora em asfalto, chega-se à Válvula NO116.
A partir daí, tem-se uma ramificação (A6), seguindo por um trecho de 300
m, com 6", em asfalto até a NO-117. Deste ponto, sai outra ramificação
(A7) pela Rua Paulínea, com 650 m e 4"de diâmetro. No meio deste trecho,
tem-se uma bifurcação (A8) de 150 m pela Rua Cristiano Kilmeyers,
também com 4". Todo o trecho é asfaltado.
Voltando-se ao entroncamento onde estão as válvulas NO-117 e NO-118,
tem-se mais 800 m em asfalto (A9) com diâmetro de 6" até encontrar a
NO-119. Nesse ponto, sai uma ramificação (A10) de 300 m com 4"de
diâmetro.
Ao lado da NO-119, encontra-se a NO-120, de onde o duto continua por
mais 1.150 m (A11) até o final da ramificação que se iniciou na NO-116
(A6).
A partir dessa válvula, o duto continua por 1.000 m em trecho não
pavimentado (A12), com 6"de diâmetro, até o limite do Município de
Americana, atravessando o Córrego do Recanto e a Rodovia SP-304
(Ligação Americana – Piracicaba), onde encontra-se a AM-120.
Nesse ponto, tem-se uma bifurcação. Para oeste, o duto segue pelas Ruas
Tabajaras, Guaianazes e Duque de Caxias em asfalto (A13), em um trecho
de 1.000 m com 4" de diâmetro. No sentido oposto, tem-se 300 m na
Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), um cruzamento ferroviário de 30 m e
adicionais 350 m na mesma rodovia até atravessar o Ribeirão do Quilombo
(60 m de travessia), em trecho asfaltado, com 6" de diâmetro. Após a
travessia, o sistema projetado liga-se ao existente na Válvula de Bloqueio
AM-115.
A seguir, apresenta-se um croqui da localização do Sistema de Distribuição
de Gás no Município de Nova Odessa. O projeto, de forma mais detalhada,
está apresentado ao final do capítulo.

24

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

AM-114
AM-120

AM-115
AM-116

NO-501
NO-502

NO-101
NO-102

NO-116

ERP
NO-5101

NO-115
NO-118

NO-103

NO-117
NO-106 NO-104

NO-120

NO-119

NO-105

NO-114
NO-108

NO-107

NO-109

SU-507

NO-110

o
irã
be
NO-111

o
uil

NO-112

Q

NO-113

do
bo
m

EXISTENTE
A CONSTRUIR - 8”
A CONSTRUIR - 6”
A CONSTRUIR - 4”

Ri

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

O segundo trecho (B) inicia-se com a ligação ao Sistema de Americana, na
ERP AM-5103, cruzando a válvula AM-121 e AM-122, seguindo pela Avenida
Europa, por 2.800 m em trecho não pavimentado, com 8" de diâmetro, até
os limites do Município de Santa Bárbara do Oeste. Em seguida, o duto
passa pela Rua F, Coral e Rua Tiago, percorrendo 500m em trecho asfaltado
com 8"de diâmetro, até a SB-101.
Nesse ponto, tem-se uma ramificação (B1) de 4" de diâmetro com 1.300 m
pela Avenida da Amizade, em asfalto.
Junto à SB-101, encontra-se a SB-102, de onde o duto segue (B2) pela Rua
Luiz Camões, rua Hermes Fontes e Rua do Amianto, por 1.050 m em
asfalto, com 250 mm de diâmetro, até as válvulas de bloqueio SB-103 e
SB-104. Em seguida, segue a Rua do Ósmio e Avenida Santa Bárbara, por
1.550 m, também em asfalto com 250 mm de diâmetro, passando pela SB105 e seguindo por mais 950 m até a SB-106. Nesse trecho, o duto cruza
uma Linha de Alta Tensão.
A partir da SB-106, o caminhamento do duto é bifurcado, seguindo na
direção Oeste (B3) e Sul (B4).
Para Oeste, o traçado (B3) continua pela Avenida Santa Bárbara, por cerca
de 1.600 m, com 4" de diâmetro, até a SB-111. A partir desta válvula,
segue pela Rua Anhangüera cruza o Ribeirão dos Toledos e segue pela Rua
José Martins e Rua Riachuelo. Todo o Trecho tem 3.200 m e 4" de diâmetro.
Neste Trecho, entre a Rua José Martins e Rua Riachuelo, tem-se a travessia
do Ribeirão dos Toledos, com 30 m.
Na direção Sul, a partir da SB-107, o duto segue (B4) pela Avenida
Interdistrital por 670 m, com 8" de diâmetro, até a SB-108.
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Nesse ponto, tem-se uma ramificação (B5), seguindo a Rua Luis Ometto,
Rua Rafael Cervoni, Rua Ianomamis e Rua Potiguares, por 850 m em asfalto
com 4" de diâmetro.
Também a partir da SB-108, o duto continua (B6) pela Avenida Interdistrital
por mais 220 m e segue pela Avenida Marginal por 180 m, com diâmetro de
4". A partir do final da Avenida Interdistrital, inicia-se o trecho (B7) que fará
o cruzamento da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), com 70 m de extensão,
chegando as SB-109 e SB-110, de onde tem-se outra bifurcação.
A partir da SB-109, o trecho (B8) tem 2.500 m de duto pela Rua dos Tupis,
com 4", em asfalto.
Iniciando-se na SB-110, o último trecho (B9) segue por 850 m em asfalto
pela Avenida Juscelino K. de Oliveira, com 4"de diâmetro.
O croqui, a seguir, ilustra o traçado do trecho do sistema localizado em
Santa Bárbara do Oeste. O projeto está apresentado ao final do capítulo de
forma mais detalhada.
As travessias e cruzamentos existentes nos dois trechos descritos estão
melhor caracterizadas no item 4.4, a seguir.
ERP
AM-121

AM-520
AM-122

SB-101
SB-102

SB-103
SB-104
SB-105
SB-106
SB-107
SB-111

SB-108

RODOVIA LU

IZ DE QUEIRO

Z (SP-304)

Ribeirão dos Toledos

SB-109 SB-110

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
EXISTENTE
A CONSTRUIR - 8”
A CONSTRUIR - 6”
A CONSTRUIR - 4”

O quadro apresentado no Anexo 1, sistematiza
específicas de cada trecho e as indústrias atendidas.

as

características
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5.3 Alternativas de Traçado
A elaboração da diretriz de traçado do gasoduto leva em conta inúmeros
fatores, conforme descrito na NBR-12.712/93. Os fatores condicionantes do
traçado são relativos aos aspectos técnicos e ambientais, considerando-se
as características do entorno (população, outras instalações subterrâneas,
linhas de transmissão de energia, cruzamentos e travessias) para a adoção
de medidas de maior segurança em trechos mais sensíveis.
Uma dos critérios de classificação do entorno é relativo à densidade
populacional, denominado Classe de Locação. O parâmetro adotado foi de
Classe 4 para todo o traçado. Essa é a classe que considera maior
densidade populacional no entorno, favorecendo a adoção de critérios de
projeto mais seguros (espessura do duto, por exemplo) para todo o
Sistema, ao invés de adotá-lo somente nas áreas mais sensíveis
(residenciais mais densas).
Além dos fatores determinados pela Norma Técnica, o traçado é definido
levando-se em conta os Planos Diretores dos municípios envolvidos e
interferências críticas. Previamente à implantação, o traçado é discutido
com os órgãos municipais envolvidos.
Assim pode-se concluir, considerando-se:
(i) que a implantação do gasoduto, pelas características de suas obras, é
pouco invasiva quanto ao meio ambiente e entorno;
(ii) somado ao fato de que a diretriz segue sempre vias de tráfego já
estabelecidas e que o terreno será recomposto de acordo com suas
características atuais e ainda;
(iii) que o entorno não abriga áreas de interesse ambiental, salvo as
travessias dos cursos d'água, onde a interferência será subterrânea
inclusive no trecho de Preservação Permanente – APP, garantindo a
manutenção das condições da área;
apesar de não se dispor de alternativas de traçado, os estudos já realizados
para a escolha da diretriz ora apresentada e as características do entorno
tornam essa diretriz a melhor alternativa, também do ponto de vista
ambiental.
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5.4 Leitura ambiental do Empreendimento: Construção e Operação
A Leitura Ambiental do empreendimento define quais ações a serem
executadas na implantação e na operação do sistema terão efeitos
significativos sobre o meio ambiente, em seus diversos aspectos: físicobiótico ou sócioeconômicos.
Assim, a seguir, serão identificadas as ações que serão executadas pela
COMGÁS, nas fases de construção e operação e que poderão trazer algum
impacto ao meio ambiente sob sua influência.
Ressalte-se que os cuidados relativos a elaboração do projeto e
procedimentos construtivos seguem os estabelecidos pela ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas na NBR 12.712/1993 – Projeto de
Sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível – Procedimento.
Construção
A construção do Sistema de Distribuição de Gás seguirá as práticas já
adotadas pela COMGÁS em outros trechos já implantados. O Método de
Implantação das Linhas de Distribuição de Gás, das Interferências
(Cruzamentos e Travessias) e da Estação Reguladora de Pressão estão
descritos a seguir.
Anteriormente a implantação, serão instalados canteiros de obras e
identificadas as áreas a serem utilizadas para empréstimo e bota-fora de
solos. As localizações dessas áreas ainda não foram definidas, devendo ser
identificadas e caracterizadas após a contratação da empreiteira de
construção.
Normalmente, o canteiro é instalado em área com infra-estrutura existente.
Como exemplo, o canteiro do Sistema de Sumaré está instalado e
funcionando nas antigas instalações da Granja Ito, altura do km 109 Sul da
Rodovia Anhangüera.
Linhas de Distribuição
Os procedimentos para construção do gasoduto seguem as etapas a seguir
relacionadas. Deve-se ressaltar que o Sistema será todo implantado em
áreas de uso público, não acarretando quaisquer desapropriações.
1. Marcação do eixo do traçado para locação das valas, com apoio
topográfico.
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2. Isolamento da área e sinalização para identificação, visando a segurança
de operários, equipamentos e terceiros.
3. Abertura de valas.
Durante a abertura das valas, executada por meio de escavação mecânica,
são separados os materiais que serão reutilizados para seu fechamento. O
restante do material resultante da escavação, considerado inadequado, é
encaminhado imediatamente ao bota-fora, excetuando-se aquele composto
pela camada orgânica do solo, que será reutilizada na recomposição original
das condições da superfície.
Para a retirada da camada asfáltica, o empreendedor vem utilizando
máquina de corte, em substituição aos rompedores pneumáticos
(britadeiras), o que reduz significativamente os níveis de ruídos provocados
por essa atividade.

Foto 5 – Instrumento de Corte
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4. Transporte e Descarregamento e desfile dos tubos junto à vala.
5. Soldagem: execução de soldas, com inspeção visual e ensaios não
destrutivos.
6. Lançamento da tubulação na vala.
7. Fechamento das valas.
8. Recomposição das condições do terreno da linha.
9. Execução de testes pneumático e hidrostático.
10. Recomposição da condições do terreno dos trechos de testes e válvulas.

Interferências: Travessias e cruzamentos
As Travessias de cursos d'água e cruzamentos com rodovias ou ferrovias
serão subterrâneas, feitas por métodos não destrutivos.
A implantação de dutos sob Rios e Córregos será feita pelo método de
perfuração direcional, não implicando intervenção em Áreas de Preservação
Permanente - APP. O poços destinados às escavações para instalação do
equipamento para perfuração serão realizados totalmente fora da APP,
mantendo a vegetação e o relevo dentro da APP totalmente preservados.
O tubo ficará a uma profundidade de 2,5 metros abaixo da cota mais
profunda do leito. O prazo de execução desse tipo de travessia é de no
máximo 5 dias. Praticamente não existe material retirado durante a
escavação pois este é compactado nas paredes. O poço deverá ser aterrado
em seguida, bem como os pontos inicial e fina de perfuração, para posterior
ligação com a tubulação.
Para a execução dessas travessia, serão observadas regras de segurança,
saúde e meio ambiente estabelecidas pela COMGÁS, que estão relacionadas
no Anexo 3. Dentre elas, destaca-se: "Se forem encontrados restos de
ossadas humanas, artefatos cerâmicos ou de pedra lascada ou quaisquer
vestígios relacionados a civilizações antigas, comunicar à engenharia da
obra antes de prosseguir o trabalho."
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Cursos d'água e infra-estrutura atravessados pelo Sistema de
Distribuição de Gás
TRECHO
LOCALIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA

A4
Av. Ampello Gazzeta

Linha de Alta
Tensão

A5
Estrada Nova OdessaAmericana

Acesso 1
Acesso 2
Rodovia

30 m
30 m
50 m

NO

A14
SP-304

Ribeirão do
Quilombo

60 m

NO

A14
SP-304

Ferrovia

30 m

NO

A12

Rodovia

NO

A12

Córrego do
Recanto

NO

B2
Av. Sta. Bárbara

Linha de Alta
Tensão

SB

B3
Rua José Martins

Ribeirão dos
Toledos

30 m

SB

B7
Av. Interdistrital

Rodovia
SP-304
(PiracicabaAmericana)

70 m

SB

As Concessionárias DAEE,
cruzamentos e travessias:

DER

e

EXTENS.

MUNI

TIPO DE
TRAVES
SIA

NO

FERROBAN,

autorizaram

esses

DAEE – Travessia do Córrego do Pinheirinho (SU), Ribeirão do Quilombo
(AM e SU), Córrego do Recanto (NO) e Ribeirão dos Toledos (SB).
DER – Passagem ao longo da Rodovia Estadual SP-304 PiracicabaAmericana (AM), cruzamento e passagem ao longo da Rodovia de ligação
entre Nova Odessa e Americana (AM), passagem ao longo da rodovia
Arnaldo Rodrigues Mauerberg (NO) e travessia do Ribeirão do Quilombo
(NO).
FERROBAN – travessia ferroviária.
As travessias de LTA's não são autorizadas, mas sim, é feito estudo de
interferência mútua, que é submetido a conhecimento da concessionária.
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Estação Redutora de Pressão - ERP
As Implantação da Estação Reguladora de Pressão será em área de
aproximadamente 6 m X 3 m, cercada por alambrado com 2,5 m de altura,
localizada nas proximidades do acesso de Nova Odessa à Rodovia
Anhangüera.
A Foto, a seguir, mostra o local onde será implantada a ERP NO-5101.

Foto 6
Odessa
acesso
sentido

- Local de implantação da Estação Reguladora de Pressão de Nova
(ERP NO-5101), localizada em frente ao Shopping desativado, no
da Rodovia Nova Odessa – Anhangüera para a Anhangüera, no
São Paulo.

Operação
Durante a fase de operação, algumas medidas necessárias à manutenção
do Sistema serão tomadas. Tais como:
1. Controle da presença de placas de sinalização nos pontos de interesse ao
longo do Sistema.
2. Controle da corrosão externa do tubo por leitura do sistema de proteção
catódica.
3. Controle de eventuais vazamentos.
4. Controle de erosão dos terrenos atravessados pelos dutos, em se
tratando de áreas não impermeabilizadas.
5. Manutenção preventiva de equipamentos.
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5.5 Cronograma, Custos e Mão-de-Obra envolvida
A COMGÁs estima que o prazo para implantação do Sistema deverá ser de 7
meses, desde a instalação de canteiros de obras até a recomposição do
terreno.
O Cronograma a seguir mostra como deverá se das o andamentos das
atividades de construção.
Cronograma
ATIVIDADE
Canteiro e Mobilização
Topografia e Sondagem
Abertura de vala
Desfile e montagem
Lançamento
Testes

MÊS
1

MÊS
2

MÊS
3

MÊS
4

MÊS
5

MÊS
7


 
   
  
   
 

Estruturas singulares
Recomposição

MÊS
6

 
 



Fonte: COMGÁS
O Custo total de implantação do Sistema de Distribuição de Gás Natural em
Americana 2º Fase, Santa Bárbara e Nova Odessa Custo é estimado em
R$22 milhões.
A mão-de-obra envolvida na implantação do Sistema é composta de 3
equipes de linha, o pessoal administrativo e o técnico. A composição das
equipes está especificada no quadro a seguir.
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Composição das Equipes
EQUIPE

Atividade

EQUIPE DE LINHA

Encarregado

1

Inspetor Mecânico

1

Inspetor Civil

1

Inspetor de solda

1

Soldador

2

Lixador

2

Curvador

1

Revestidor

1

Motorista

1

Motorista de
Equipamento

2

Ajudante

8

Engenheiro Chefe

1

Engenheiro de Produção

1

Técnico de segurança

1

Técnico de Qualidade

1

Topógrafo

1

Cadista

1

Auxiliar administrativo

2

ADMINISTRATIVO E
TÉCNICO

Número de Pessoas

Fonte: COMGÁS
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Ilustração 2 A - Projeto
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Ilustração 2 B - Projeto
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Ilustração 2 C - Projeto
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Ilustração 2 D - Projeto
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Ilustração 2 E - Projeto
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Ilustração 2 F - Projeto
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6.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR

6.1 Definição e delimitação das Áreas de Influência
A Implantação e Operação do Sistema de Distribuição de Gás Natural
acarretará impactos ambientais no meios físico-biótico e sócioeconômico.
Numa análise preliminar dos prováveis efeitos que serão provocados ou
intensificados pelo empreendimento, são definidas suas áreas de
abrangência ou de influência.
Os impactos esperados do Sistema deverão se rebater no espaço, segundo
diferentes ordens, obedecendo: (1) uma lógica de “concentração dos
efeitos”, nas áreas dos Municípios de Americana, Nova Odessa e Santa
Bárbara d'Oeste, que deverão contar com uma nova fonte alternativa de
energia e onde se farão sentir mais fortemente os efeitos sinérgicos do
empreendimento; e, (2) uma lógica determinada pela linearidade do
empreendimento, áreas a serem atravessadas dos diferentes municípios:
Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Assim, há necessidade
de se definir e analisar diferentes Áreas de Influência do Empreendimento.
Admitindo-se a abrangência da Área de Influência Direta como aquela
aonde os impactos serão sentidos diretamente nos diversos componentes
ambientais.
Numa segunda ordem e escala de abordagem, admitindo-se que, além dos
impactos provocados/intensificados diretamente pela implantação/operação
do empreendimento, ocorrerão impactos indiretos no meio ambiente,
desencadeados principalmente pelos efeitos indiretos que a economia
municipal e a qualidade ambiental sofrerão com a alteração da matriz
energética, substituindo os combustíveis derivados de petróleo,
comparativamente mais poluentes, pelo Gás Natural, tem-se o contorno da
Área de Influência Indireta.
Assim, definiu-se como a Área de Influência Direta-AID, uma faixa de 200
metros de cada lado da diretriz de traçado do Sistema de Distribuição de
Gás Natural. A AID foi assim delimitada, pois acredita-se que essa faixa,
deverá conter os impactos diretos que irão ocorrer nas vias onde o Sistema
será implantado, bem como aqueles causados por eventuais desvios de
tráfego para vias paralelas.
Por sua vez, a Área de Influência Indireta-AII foi delimitada, respeitados os
limites municipais de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa,
para os aspectos sócioeconômicos e das sub-bacias hidrográficas
interceptadas pelo Sistema, para as análises relativas ao meio físico-biótico,
conforme pode ser visto na Ilustração 3, a seguir.
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Ilustração 3 - ÁREAS DE INLFUÊNCIA
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6.2 Diagnóstico da Área de Influencia Indireta
Meio Físico
6.2.1 Geologia e Geomorfologia
Características Geológicas
O traçado do Sistema de Distribuição de Gás desenvolve-se, por um trecho
de aproximadamente 40 km, no domínio de quatro unidades
litoestratigráficas distintas que correspondem, em ordem crescente de
idade, às coberturas terciário-quaternárias correlatas à Formação Rio Claro,
diabásios juro-cretáceos da Formação Serra Geral, siltitos e argilitos da
Formação Tatuí e arenitos da Formação Itararé.
Os depósitos terciários-quaternários são constituidos predominantemente
por areias, por vezes conglomeráticas, contendo lentes e delgadas camadas
subordinadas de argila. A espessura desses depósitos alcança até 30 m e
eles são considerados correlacionáveis à Formação Rio Claro, situada cerca
de 40 km a N-NW de Americana. O traçado do duto atravessa esses
depósitos por uma extensão aproximada de 4 km, no trecho intermediário
entre as cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste, sendo que eles
ocorrem, ainda, na extremidade oeste desta última localidade.
A Formação Serra Geral, de idade juro-cretácea, consiste, no local, em
soleiras de diabásio sobre as quais assenta-se a cidade de Americana e que
se estendem ao longo de uma faixa alongada na direção N-NW, com largura
média ao redor de 2 km. O diabásio consiste em rocha densa e maciça, de
coloração cinza escura a preta, de composição basáltica e textura fina. Sob
o clima úmido da região decompõe-se facilmente em solos vermelhos
argilosos plásticos, homogêneos e de boa coesão, que formam espessos
mantos residuais, sobretudo no topo das suaves elevações.
A Formação Tatuí constitui a unidade superior do Grupo Tubarão e ocorre
apenas na extremidade ocidental de Santa Bárbara do Oeste, onde
encontra-se rebaixada, através de falha normal com direção NW, ao nível
da Formação Itararé, que lhe é estratigraficamente sotoposta. A Formação
Tatuí consiste essencialmente em siltitos, com camadas subordinadas de
arenitos, calcários, folhelhos e silex. No conjunto representa pacote
sedimentar muito uniforme, de idade carbonífera superior, acumulando
espessuras que podem alcançar até 130 m. A Formação Tatuí origina solos
residuais argilosos ou silto argilosos vermelhos plásticos, geralmente com
espessuras de poucos metros, capeando siltitos e argilitos alterados,
avermelhados, que logo vão adquirindo as tonalidades esbranquiçadas e
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acinzentadas originais em profundidade, à medida que diminui o grau de
alteração intempérica. São semelhantes aos solos originados a partir da
decomposição de diabásios, consistindo igualmente em solos de baixa
erodibilidade, sendo coesos e propícios ao emprego em obras de terra
compactada. Podem, contudo, conforme os tipos de argilas presentes,
mostrarem-se expansivos e estarem sujeitos a colapsividade.
A Formação Itararé consiste na unidade inferior do Grupo Tubarão,
possuindo espessuras de até mais de 1.300 m. Sua idade também
corresponde ao Carbonífero Superior e encontra-se sotoposta à Formação
Tatuí. É constituída predominantemente por arenitos heterogêneos,
imaturos, passando a arenitos feldspáticos e arcosianos que ocorrem sob a
forma de bancos e camadas com espessuras individuais de até várias
dezenas de metros. Intercalados aos arenitos ocorrem corpos de dimensões
e formas variadas de diamictitos e tilitos, com seixos e blocos dos mais
variados tipos de rocha, imersos em matriz fina e homogênea. Esses clastos
mostram-se frequentemente facetados e estriados, como consequência de
abrasão devido ao transporte e deposição através de antigas geleiras. A
matriz pode apresentar-se arenítica ou siltítica-argilítica, com granulação
heterogênea, podendo ser maciçamente acamada ou perfeitamente
estratificada.
A Formação Itararé é a principal unidade atravessada pelo Sistema de
Distribuição de Gás, constituindo o substrato geológico da maior parte do
traçado entre Nova Odessa e Americana e de boa parte do trecho entre
Americana e Santa Bárbara do Oeste. Os solos residuais da Formação
Itararé são argilo-arenosos ou argilo-siltosos, geralmente de boa coesão e
resistência à erosão, se bem que também podem vir a ser expansivos.
Características Geomorfológicas
Sob o ponto de vista geomorfológico, o Sistema de Distribuição de Gás
encontra-se integralmente no domínio das Colinas Amplas, que fazem parte
da forma de relevo classificada como relevos de degradação em planaltos
dissecados. No ambito regional, faz parte da província geomorfológica
correspondente à Depressão Periférica, pertencendo à sub-unidade definida
como Zona do Médio Tietê.
O relevo colinoso de Colinas Amplas caracteriza-se por baixas declividades,
inferiores a 15%, e amplitudes locais inferiores a 100 m. Nele predominam
interflúvios com áreas superiores a 4 km2, com topos extensos e aplainados
e vertentes de perfis retilíneos a convexos. A drenagem é de baixa
densidade, com padrão subdendrítico, vales abertos e planícies aluviais
interiores restritas. Há presença eventual de lagoas perenes ou
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intermitentes. As altitudes encontram-se geralmente ao redor de 600 m,
podendo oscilar entre perto de 550 m e 650 m.
A Ilustração 4, a seguir, mostra os contornos dessas unidades dentro da
AII.

Meio Biótico
6.2.2 Cobertura Vegetal
Os municípios de Santa Bárbara do oeste, Americana e Nova Odessa
localizam-se na Província Geomorfológica da Depressão Periférica, mais
especificamente na Zona do Médio Tietê (IPT, 1.981), região cuja cobertura
vegetal primitiva corresponde à transição entre a Floresta Ombrófila Densa
(Mata Atlântica) e o Cerrado, ocorrendo também áreas de Floresta
Estacional Semidecidual (Mata Mesófila Semidecídua).
Segundo a divisão adotada péla CESTESB (1995) os municípios em estudo
pertencem à Unidade de gerenciamento de recursos Hídricos (UGRH) – 5 –
bacia do Rio Piracicaba, que abrange uma área de drenagem de 11.151km²,
sendo seus principais constituintes os rios Atibaia, Corumbataí, Jaguari e
Piracicaba. O usos do solo abrange áreas de pastagens (57% do total),
agricultura (principalmente cana-de-açúcar e café, seguidos por fruticultura
– citrus e milho), áreas urbanas densamente ocupadas (abrigando
importante parque fabril do estado) e a Área de Proteção Ambiental de
Piracicaba.
Segundo dados do “Mapeamento de Cobertura Vegetal do Estado de São
Paulo” (SÃO PAULO, 1989) esse municípios apresentam os percentuais de
cobertura vegetal natural apresentados na tabela a seguir, onde se
verificam valores extremamente baixos, denotando os elevados níveis de
antropização da região estudada. Esses remanescentes encontram-se
representados por pequenos fragmentos, situados principalmente ao longo
dos principais cursos d’água.
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Ilustração 4 – Unidades Geológicas
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Tabela 1: Vegetação natural remanescente nos municípios abrangidos pelo
empreendimento.
Município

Área

Mata

Capoeira

Cerrado

Áreas

total
(ha)

classif.
Área

%

(ha)
Nova

não Cobertura

Área

%

(ha)

Área

%

(ha)

Área

Veg. Nativa
%

(ha)

Área

%

(ha)

6.600

95 1,44

59

0,89

24 0,09

16 0,24

170

2,58

28.200

47 0,17

404

1,43

---

---

46 0,16

521

1,85

12.200

202 1,66

61

0,50

---

---

5,0 0,04

268

2,20

Odessa
Santa
Bárbara
Americana

Fonte: São Paulo (1989)
Quanto aos estudos de vegetação executados na região foram levantados
quatro trabalhos realizados por pesquisadores da UNICAMP e do IAC, em
remanescentes florestais (Floresta Estacional Semidecidual), sendo um em
mata de brejo.
MATTHES et al (1988) estudaram a composição florística e a estrutura
fitossociológica do estrato arbóreo de remanescente de Floresta Estacional
Semidecidual (Bosque dos Jequitibás). Foram identificadas 178 espécies
nativas e 72 introduzidas, pertencentes a 44 famílias botânicas.
Leguminosae foi a família que apresentou o maior número de espécies e
Meliaceae a de maior abundância (número de indivíduos), dominando
Trichilia claussenii. Os gêneros com maior número de indivíduos foram, em
ordem decrescente: catiguás (Trichilia), jacarandás (Machaerium), araribás
(Centrolobium), e mamicas-de-porcas (Zanthoxylum). Muitas das espécies
identificadas são comuns às florestas atlânticas e centrais, indicando o
caráter transicional da formação estudada.
TORRES et al (1994) estudaram a composição florística e a estrutura do
estrato arbóreo de uma mata de brejo em Campinas, identificando 33
espécies, pertencentes a 23 famílias botânicas. As famílias com maior
número de indivíduos foram : Guttiferae, Anacardiaceae, Styracaceae e
Meliaceae; e as espécies : guanandi (Calophyllum brasiliense), fruta-depombo (Tapirira guianensis), benjoeiro (Styrax pohlii), cedro-do-brejo
(Cedrela odorata), pinha-do-brejo (Talauma ovata) e Citronella gongonha. A
diversidade foi considerada baixa, sendo que muitas das espécies ocorrem
também em áreas não encharcadas, porém em menor quantidade,
denotando a ocorrência de uma flora arbórea específica para o tipo de
formação estudado.
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LEITÃO FILHO & MORELLATO (1.995) reuniram diversos estudos sobre a
vegetação, a fauna e aspectos ecológicos, realizados na reserva de Santa
Genebra.
BERNACCHI & LEITÃO FILHO (1.996) estudaram a flora dos diferentes
estratos de um remanescente de Floresta Estacional Semidecidual na
fazenda São Vicente, identificando um total de 362 espécies, sendo 141
herbáceo-arbustivas, 133 arbóreas, 69 trepadeiras e 19 epífitas. Dentre as
arbóreas as famílias com maior número de espécies foram Myrtaceae,
Fabaceae, Euphorbiaceae e Rutaceae.

Meio Sócioeconômico
O diagnóstico ambiental dos aspecto sócioeconômicos englobou, para a AII,
os estudos da dinâmica econômica dos municípios envolvidos, com ênfase
para as atividades industriais e os estudos relativos às finanças públicas
municipais.
6.2.3 Dinâmica Econômica
Dos municípios integrantes da AII, Americana e Santa Bárbara d'Oeste têm
tamanhos populacionais semelhantes, em 1996 seu contingente
populacional era de cerca de 161 mil e 168 mil habitantes, entretanto,
analisando-se a dinâmica populacional no período 1996-2000, verifica-se
maiores taxas de crescimento em Americana, 2,04 % a.a., enquanto Santa
Bárbara cresceu num patamar de 1,32 % a.a.. No caso de Nova Odessa,
esse índice anual de crescimento foi bem maior, quase 3 %, mas, para um
município com pouco mais de 42 mil habitantes, em 2000.
Em termos de urbanização, todos possuem taxas muito altas, 99,8%,
98,7% e 97,7%, respectivamente para Americana, Santa Bárbara e Nova
Odessa.
A tabela da seguir mostra o perfil e as características de crescimento desses
contingentes populacionais.
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População, perfil e crescimento – 1996-2000
População Residente
1996
Americana
Nova Odessa
Sta. Bárbara do

2000

Taxa de

Taxa de

crescimento

Urbanização

anual (%)

(%)

167.945

182.084

2,04

99,8

37.424

42.066

2,97

97,7

161.060

169.735

1,32

98,7

Oeste

Fonte: FIBGE
População Residente
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Americana

Nova Odessa
1996

Santa Bárbara

2000

Essas diferenças ficam evidentes quando se analisa a hierarquização desses
centros urbanos segundo o FIBGE1, com destaque para o município de
Americana.
Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste estão localizados na
Área de Atuação de Campinas, que centraliza quase 150 municípios. Dentro
da área de Atuação de Campinas, Centro Submetropolitano com nível de
centralidade
muito
forte,
encontra-se
Americana,
com
padrões
característicos de centro sub-regional (centralidade média).

1

in "Regiões de Influência das Cidades"
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Americana, além de Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa centraliza
outros 3 municípios: Capivari, Mombuca e Rafard, que também estão sob a
Área de Atuação de Piracicaba.
Essa relação de centralização identifica o direcionamento dos fluxos de
pessoas à procura de bens e serviços e de informações. Assim, verifica-se
uma dependência direta de Santa Bárbara e Nova Odessa com relação a
Americana, na provisão desses bens, serviços e informações.
Essa estruturação também pode ser verificada quando se analisa seus perfis
industriais, o Município de Americana é tradicionalmente conhecido por sua
indústria têxtil, enquanto, localizados ao seu redor e com uma dinâmica
industrial possivelmente ligada a esse município, encontram-se Santa
Bárbara do Oeste e Nova Odessa, com destaque para esse mesmo setor.
Verificando-se o consumo de energia elétrica, nota-se que o consumo
industrial de Americana é mais de 5 ou 6 vezes maior que Santa Bárbara ou
que Nova Odessa. Como também pode-se observar que o porte do setor
industrial desses últimos dois municípios é semelhante, em termos de
consumo de energia.
Já em termos de número de consumidores, pode-se notar que as diferenças
não são tão expressivas. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa
possuem respectivamente 1.679, 1.102 e 307 consumidores industriais de
energia elétrica.
As tabelas a seguir apresentam o consumo de energia elétrica e o número
de consumidores residenciais, rurais, industriais e para as atividades do
comércio, serviços e outras.
Consumo de Energia Elétrica - 1996
Residencial

Mwh
Americana

%

Rural

Mwh

%

Industrial

Comércio,
Serviços e
outras ativ.

Mwh

Mwh

%

%

127.445 12,5

797

0,1

839.889 82,2

53.155

5,2

Nova Odessa

23.106 13,8

1.396

0,8

136.845 81,5

6.527

3,9

Sta. Bárbara do

91.095 33,2

4.917

1,8

156.916 57,2

21.626

7,9

Oeste

Fonte: SEADE
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Consumo de Energia Elétrica (1996)
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Consumidores de Energia Elétrica - 1996
Residencial

Mwh

%

Rural

Mwh

Industrial

%

Mwh

%

Comércio,
Serviços e
Outras Ativ.
Mwh

%

Americana

47.947 86,3

121

0,2

1.679

3,0

5.838 10,5

Nova Odessa

10.070 88,9

120

1,1

307

2,7

835

7,4

Sta. Bárbara do

41.134 90,5

277

0,6

1.102

2,4

2.920

6,4

Oeste

Fonte: SEADE
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Consumidores de Energia Elétrica (1996)
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Em termos de empregos ocupados, a indústria gera 52%, 56% e 76% dos
empregos ocupados nos municípios de Americana, Santa Bárbara e Nova
Odessa, respectivamente. Esse índice, por um lado demonstra a
importância do setor industrial nesses municípios, se comparados à média
do Estado, onde o terciário abriga a maioria dos empregos ocupados. Po
outro lado, pode também indicar a escassez na oferta de bens e serviços,
principalmente em Nova Odessa.
Empregos Ocupados - 1996
Empregos Ocupados
Total
Americana
Nova Odessa
Sta. Bárbara do

Indústria

Comércio

Serviços

Outros

47.297

24.711

7.650

14.819

117

9.146

6.925

786

1.300

135

17.661

9.972

2.784

4.583

322

Oeste

Fonte: SEADE
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Empregos Ocupados (1996)
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6.2.4 Finanças Públicas
O comportamento das Finanças Municipais acompanha a dinâmica
econômica, registrando-se os maiores valores nos municípios de maior
porte econômico. Em termos relativos, no entanto, considerando-se a
receita municipal per capita,
os resultados obtidos demonstram
principalmente os diferentes portes econômicos dos municípios, com
destaque para Americana, que com uma população semelhante à de Sta
Bárbara d´Oeste tem uma receita que chega quase ao dobro do valor.
Nesse fenômeno, deve-se considerar também em alguma medida, as
diferentes eficiências arrecadadora de suas prefeituras. As receitas
municipais e per capita estão apresentadas na tabela a seguir.
Tabela 20: Receita Municipal e Per Capita
Municípios

Receita Municipal

Receita Municipal per
Capita

(R$1.000)

(R$)

Americana

71.239,00

424

Nova Odessa

13.712,00

366

Sta Barbara d´Oeste

38.437,00

239

Fonte: IBGE – Cidades (www.ibge.gov.br)
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Em termos de composição da receita, veja-se as tabelas abaixo, registramse pequenas variações que refletem basicamente o porte e a estrutura
produtiva dessas economias municipais, já evidenciado acima. Assim, para
o caso de Americana, tem-se o pagamento do ISS superior ao do IPTU e
as transferências de ICMS tem maior participação no total da receita,
evidenciando assim, não só pelo volume de recursos que esse município
tem um maior porte econômico.
Tabela 21: Receita Tributaria
Municípios

Receita
Tributária Total

Impostos

Principais
Impostos

(R$1.000)

(R$1.000)

(% na receita
total )

10.553,00

9537,00

8% ISS e 4%
IPTU

Nova Odessa

2.132,00

1988,00

10% IPTU e 3%
ISS

Sta Barbara d´Oeste

7.035,00

6.313,00

10%IPTU e 6%
ISS

Americana

Fonte: IBGE – Cidades (www.ibge.gov.br)

Tabela : Receita de Transferências Correntes
Municípios

Receita de
Transferências
Correntes

Part. na
Receita
Total

Principais
Transferências

(R$1.000)

(%)

(% na receita
total )

Americana

54.057,00

76

55% ICMS e 10%
FPM

Nova Odessa

11.012,00

80

51% ICMS e 16%
FPM

Sta Barbara d´Oeste

26.839,00

70

43% ICMC e 14%
FPM

Fonte: IBGE – Cidades (www.ibge.gov.br)
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Receita Orçamentária Municipal

Municípios

Americana

RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
TOTAL
TOTAL
Receita
Orçamentária
Tributária
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
CORRENTE

Impostos

Taxas
TOTAL

TOTAL
IPTU
ITBI
ISS
IVVC
TOTAL

FPM
ITR
Transferências
Transferências ICMS
Correntes
IPVA
FPEX
Outras Tranferências
Total
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
da União
Transferências
DE CAPITAL
dos Estados

71.239
67.304
10.553
9.537
3.048
486
5.931
71
788
54.057
7.290
13
38.987
5.029
519
2.219
38
38

100%
94%
15%
13%
4%
1%
8%
0%
1%
76%
10%
0%
55%
7%
1%
3%
0%
0%
0%

Nova Odessa
13.712
13.710
2.132
1.988
1.352
171
455
9
129
11.012
2.237
12
6.933
513
90
1.227
-

100%
100%
16%
14%
10%
1%
3%
0%
1%
80%
16%
0%
51%
4%
1%
9%
0%
0%
0%

Sta Bárbara
d'Oeste
38.437
100%
36.521
95%
7.035
18%
6.313
16%
3.803
10%
143
0%
2.345
6%
22
0%
120
0%
26.839
70%
5.333
14%
35
0%
16.403
43%
1.866
5%
194
1%
3.008
8%
1.100
3%
0%
1.100
3%
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6.3 Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta
Meio Físico
6.3.1

Geologia e Geomorfologia

Características observadas no local
A visita de campo mostrou a presença de coberturas de areia fina, com
pouca argila e coesão baixa, em área pouco ao sul de Nova Odessa. A sua
espessura é da ordem de vários metros e as areias caracterizam-se por
serem muito homogêneas, sem variação granulométrica, com coloração
bege a marrom amarelada clara (Foto 7). No entroncamento da Rodovia
Anhanguera com a rodovia para Piracicaba, essas coberturas adquirem
coloração avermelhada intensa e contêm ainda pequeno teor de argila
(Foto 8). Essas coberturas devem corresponder aos depósitos terciárioquaternários descritos na literatura como correlatos à Formação Rio Claro,
ocupando a parte superior das Colinas Amplas. Ainda próximo ao
entroncamento acima referido, há corte em solo vermelho argiloso residual
de rochas do Grupo Tubarão, especificamente da Formação Itararé, com
espessura de ao menos 3 m (Foto 9).
Na vertente direita do Rio Quilombo, próximo a Nova Odessa, há corte com
delgada cobertura de solo residual argiloso vermelho, com espessura da
ordem de 2 m, recobrindo argilitos muito alterados que representam
depósitos clásticos finos da Formação Itararé.
O Rio Quilombo tem margens com pequena declividade, conformando um
vale aberto com restritos depósitos aluvionares de baixada. O leito é em
terrenos silto-argilosos, existindo, sob a ponte da rodovia de acesso a Nova
Odessa, blocos de rocha e de concreto lançados durante a construção da
ponte, que originam pequena corredeira sob a ponte. A largura do rio é
pequena porém a vazão é considerável (Foto 10). A jusante da ponte, na
margem direita, a planície alarga-se por curto trecho, alcançando
localizadamente perto de 200 m de largura.
Na região de Santa Bárbara do Oeste reaparecem as coberturas arenosas
terciário-quaternárias, avermelhadas, com delgado nível de cascalho na
base. A areia é fina, homogênea, pouco argilosa porém coesa e pouco
susceptível à erosão, contrastando com lamitos alterados e variegados
sotopostos da Formação Tatuí, que apresentam-se bastante erodidos (Foto
11). Em Santa Bárbara do Oeste existem exposições de solos vermelhos
argilosos, pouco arenosos, podendo representar solos residuais da
Formação Itararé ou colúvios (Foto 13). Nas proximidades há linha de
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drenagem bastante aprofundada, sem água corrente, com restrita planície
aluvial e sem qualquer tipo de exposição do substrato sedimentar nas
encostas e tampouco no fundo (Foto 12).
Existe área com relevo bastante aprofundado, com grande encosta
recoberta de areia clara fina a média lavada, devendo representar espessa
cobertura terciária correlata à Formação Rio Claro. No topo de elevação das
vizinhanças, essa areia adquire tonalidade avermelhada escura (Foto 14).
A região é acidentada, fugindo do padrão de Colinas Amplas com baixas
declividades e pertencendo já ao domínio do Relevo de Morrotes,
caracterizado por declividades médias a altas, acima de 15%, com
interflúvios sem orientação preferencial e vertentes ravinadas com perfis
retilíneos e vales fechados. Esse relevo desenvolveu-se preferencialmente
no domínio de espessas coberturas de areia fina a média terciária (Foto
15). Essas areias são incoesas e erodíveis, sendo que sua pedogenização
provoca uma melhoria de suas características de coesão e resistência à
erosão próximo à superfície do terreno.
DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE OBSERVAÇÃO DE CAMPO
PTO.1 (0269448x7480728-642m): fica na altura do km 119 da Anhanguera.
Corte da rodovia com 3 m de altura em colúvio arenoso fino, muito
homogêneo, bege amarelado claro. Deve corresponder a coberturas
terciário-quaternárias correlatas à Formação Rio Claro (Foto 7).
PTO. 2 (0268849x7481199-625m): Trevo da rodovia para Nova Odessa.
Cortes com 4 a 5 m de altura em solo vermelho constituído por areia fina
homogênea, pouco argilosa, pertencentes a coberturas terciárioquaternárias (Foto 8).
PTO. 3 (0269179x7480546-639m): campo de futebol com corte de 2 m de
altura em solo coluvial de areia fina pouco argilosa, homogênea, marrom
avermelhada a amarelada.
PTO. 4 (0268176x7480978-631m): corte ao lado de lagoa em solo argiloso
vermelho, residual de diabásio ou de pelitos do Grupo Tubarão (Formação
Itararé). O corte tem 3 m de altura e expõe material muito homogêneo ao
longo de toda a sua extensão (Foto 9).
PTO. 5 (0265629x7479931-584m): próximo a Nova Odessa, corte da
estrada expõe siltito muito alterado, arroxeado por oxidação no topo e
passando a amarelado e esbranquiçado em profundidade, com laminação
bem marcante. Há cobertura de 1 a 2 m de solo residual vermelho argiloso.
O corte tem 3 a 4 m de altura.
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PTO. 6 (0265118x7479859-563m): ponte sobre o Rio Quilombo. O rio tem
planície com até 200 m de largura a jusante, na margem esquerda. O canal
tem cerca de 4 m de largura e a vazão é considerável. Sob a ponte há
blocos de concreto e de rocha lançados que originam pequena corredeira.
Foto do canal do rio em direção a montante (Foto 10).
PTO. 7 (0263235x7480394-577m): corte em talude bem abatido e alto, em
argilito variegado alterado, sem laminação visível, com espessa cobertura
de colúvio de areia fina avermelhada, pouco argilosa, com delgado nível de
cascalho na base. O colúvio mostra maior coesão e resistência à erosão do
que os argilitos subjacentes (Foto 11).
PTO. 8 (0262276x7479805-609m): indústria Metroval, em área de solo
argiloso vermelho escuro, com pouca areia fina a média. Colúvio,
PTO. 9 (0255412x7482007-573m): pequeno vale com restritos aluviões e
encostas recobertas por solos areno-argilosos, sem exposições do substrato
sedimentar. Tirada foto em direção a montante (Foto 12).
PTO. 10 (0255646x7482088-590m): corte em colúvio argiloso vermelho
com pouca areia fina (Foto 13).
PTO. 11 (0258503x7484025-634m): área com drenagem muito
aprofundada e extensas coberturas de solo bege a amarronzado claro,
constituído por areia fina a média lavada clara, mesmo próximo às partes
mais elevadas.
PTO. 12 (0258526x7484149-628m): corte com 2 m de altura em topo de
elevação, expondo areia fina avermelhada pouco argilosa, coluvionar (Foto
14).
PTO.13 (0259031x7484575-580m): pequeno afloramento de arenito fino
maciço, sem estratificação visível, variegado nas cores amarelada ocre e
branca. O arenito é bastante friável onde é mais puro, sendo em parte
bastante argiloso, quando adquire maior coesão. Deve corresponder às
coberturas terciário-quaternárias (Foto 15).
PTO. 14 (s/ coords.): Ribeirão dos Toledos, canalizado, em Santa Bárbara
do Oeste (Foto 16).
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Foto 7 – Ponto de Observação de Campo nº 01

Foto 8 - Ponto de Observação de Campo nº 02
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Foto 9 - Ponto de Observação de Campo nº 04

Foto 10 - Ponto de Observação de Campo nº 06

60

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

Foto 11 - Ponto de Observação de Campo nº 07

Foto 12 - Ponto de Observação de Campo nº 09
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Foto 13 - Ponto de Observação de Campo nº 10

Foto 14 - Ponto de Observação de Campo nº 12
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Foto 15 - Ponto de Observação de Campo nº 13

Foto 16 - Ponto de Observação de Campo nº 14
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6.3.2

Cobertura Vegetal

a) Rodovia Anhanguera
Predomínio de pastagens/ campos antrópicos, remanescentes de antigos
reflorestamentos com eucaliptos e cercas vivas longo da estrada com
eucaliptos, chácaras com pomares de frutíferas (ex.: mangueira – Mangifera
indica). Os reflorestamentos apresentam subosque pouco desenvolvido,
com predomínio de gramíneas e ervas invasoras. A regeneração de espécies
arbóreas é incipiente ocorrendo: cambará (Gochnatia polymorpha),
camboatá (Cupania vernalis), guaçatonga (Casearia sylvestris) e
tamanqueiro (Aegiphila sellowiana).
b) Trecho Anhanguera – Nova Odessa
Estação reguladora de pressão
Terreno com gramado e bosque com as seguintes espécies: chapéu-de-sol
(Terminalia catappa), cipreste (Cupressus sp.), escovinha-de-garrafa
(Callistemon lanceolatus), figueira-benjamin (Ficus benjamina), jerivá
(Syagrus romanzoffianum), leucena (Leucaena leucocephala), palmeirarabo-de-peixe (Caryota sp.), primavera (Bougainvillea glabra), sibipiruna
(Caesalpinia peltophoroides).
Estrada Anhanguera/ Nova Odessa
Área industrial, as glebas apresentam cercas vivas e áreas arborizadas com
as espécies: pinheiro (Pinus elliottii), leucena (Leucaena leucocephala), ),
figueira-benjamin (Ficus benjamina) e santa-bárbara (Melia azedarach).
Destaca-se lago ao norte da rodovia com vegetação herbácea no entorno
(gramíneas e ciperáceas) e ocorrência de aves de hábitos paludícolas como
a maria-faceira (Syrigma sibilatrix), e o quero-quero (Vanellus chilensis).
Nos
campos
antrópicos
ocorrem
poucos
exemplares
arbóreos
remanescentes, podendo ser citados o amendoim-do-campo (Platypodium
elegans), ipê-amarelo-do-cerrado (Tabebuia ochracea), a guaçatonga
(Casearia sylvestris), o jacarandá-bico-de-pato (Machaerium aculeatum), a
mamica-de-porca (Zanthoxyllum rhoifolium) e a leucena (Leucaena
leucocephala) – espécie invasora, destacando-se um exemplar de grande
porte de paineira (Chorisia speciosa). Dentre as invasoras cita-se o sapé
(Imperata brasiliensis),
mamona (Ricinus communis), a crotalaria
(Crotalaria sp.) e a campainha (Ipomoea sp.)
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Travessia do ribeirão do Quilombo
Extensa área de várzea com predominância de vegetação herbácea
(gramíneas e taboa – Typha angustifolia), ocorrendo estreitos
remanescentes de mata ciliar com as seguintes espécies: sangra-d’água
(Croton urucurana) – predominante nos estágios sucessionais inicias, ingá
(Inga uruguensis) e copaíba (Copaifera langsdorfii) – espécies frutíferas de
caráter higrófito. Ao sul da rodovia área verde com plantio de mudas de
jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosaefolia) e cerca-viva de sansão-docampo (Mimosa sp).
c) Distrito Industrial de Nova Odessa
Ruas Dante Gazzetta, Antonio Balzan e Miguel B. Filho
Arborização com alguns exemplares de alfeneiro (Ligustrum lucidum) e oiti
(Licania tomentosa).
Rua Dona Maria Raposeiro Azenha
Sem arborização.
d) Avenida Carlos Botelho (ao longo da estrada de ferro)
Área comercial e industrial com arborização escassa (ex.: sibipiruna –
Caesalpinia peltophoroides), com exceção de alguns lotes industriais.
Destaca-se o Projeto de Reflorestamento das margens do ribeirão do
Quilombo, com plantio de: alfeneiro (Ligustrum lucidum), flamboianzinho
(Caesalpinia pulcherrima), jambolão (Eugenia jambolana), leucena
(Leucaena leucocephala), sangra-d’água (Croton urucurana), etc. A várzea
do ribeirão do Quilombo apresenta cobertura vegetal predominantemente
herbácea.
e) Estrada Nova Odessa – Americana
Destaca-se remanescente de floresta em estágio sucessional médio a
avançado e bosque com espécies nativas e exóticas (Araucaria angustifolia,
Eucalyptus sp., Melia azedarach, Pinus elliottii, Spathodea campanulata),
em área do Instituto de Zootecnia e a várzea do ribeirão do Quilombo, com
vegetação herbácea e remanescentes arbóreos (Croton urucurana, Inga
uruguensis, Sebastiania sp.).
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f) Loteamento Industrial em Nova Odessa
Ruas Darci Carrion e Paulinea
Arborizadas com alfeneiro (Ligustrum lucidum), canelinha (Nectandra
megapotamica) e figueira-benjamin (Ficus benjamina). destacam-se as
áreas das indústria METROVAL, arborizada com aroeira-salsa (Schinus
molllis), cipreste (Cupressus sp.), melaleuca (Melaleuca leucadendron),
palmeira-rabo-de-peixe
(Caryota
sp.),
sibipiruna
(Caesalpinia
peltophoroides) e a HUDITELFA, arborizada com pau-ferro (Caesalpinia
ferrea), quaresmeira (Tibouchina granulosa) e primavera (Bougainvillea
glabra).
Avenida Industrial
Arborização com ipê-roxo (Tabebuia sp.), ocorrendo também cercas vivas
com ciprestes (Cupressus sp.) e leucena (Leucaena leucocephala).
Avenida D. Pedro/ Rua Tabajaras (Sucos Del Vale)
Sem arborização.
g) Distrito Industrial em Santa Bárbara do Oeste
Avenida Interdistrital
Arborização: alfeneiro (Ligustrum lucidum), figueira-benjamin (Ficus
benjamina), ipê-roxo (Tabebuia sp.), pau-ferro (Caesalpinia ferrea),
quaresmeira
(Tibouchina
granulosa),
sibipiruna
(Caesalpinia
peltophoroides). A área da industria CANATIBA II é arborizada com
exemplares de grande porte de: alfeneiro (Ligustrum lucidum), grevillea
(Grevillea gigantea), ipê-roxo (Tabebuia sp.), leucena (Leucaena
leucocephala), sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides).
h) Avenida Santa Bárbara (sentido Santa Bárbara – Americana)
Campos antrópicos e instalações industriais no trecho mais próximo a Santa
Bárbara, arborização com ipê-amarelo (Tabebuia crysotricha) e ipê-roxo
(tabebuia sp.). Córrego com vegetação secundária e espécies nativas
(cambará- Gochnatia polymorpha, goiabeira – Psidium guajava) e exóticas
(ciriguela - Spondias purpurea, espatódea – Spathodea campanulata,
leucena – Leucaena leucocephala). Mais adiante outro córrego com mata
ciliar estreita e alterada, contendo espécies como o amendoim-do-campo
(Platypodium elegans), cambará (Gochnatia polymorpha) e leucena
(Leucaena leucocephala) e bosque em propriedade particular, com
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exemplares de grande porte de eucaliptos (Eucalyptus sp.), ipê-roxo
(Tabebuia sp.) e jatobá (Hymenaea courbaril).
i) Loteamento Industrial em Americana
Rua Thiago e Avenida Europa
A rua Thiago é arborizada com alfeneiro (Ligustrum lucidum) e canelinha
(Nectandramegapotamica). A avenida Europa não apresenta arborização,
observando-se extensa área para treinos militares, com campos antrópicos
e reflorestamentos (Eucalyptus sp.) e terrenos não ocupados ao longo de
linha de alta tensão. Indústria TOYOBO: arborização com figueira-benjamin
(Ficus benjamina), flamboyant (Delonix regia) e grevíleas (Grevillea
gigantea).
Avenida da Amizade
Arborização das ruas com alfeneiros (Ligustrum lucidum), cercas vivas de
pinheiros (Pinus elliottii) próximo às industrias IRATÊXTIL e NELITEX.
Rua José Martins (ROMI)
O trecho do ribeirão dos Toledos, situado em área urbana, encontra-se
poluído e desprovido de vegetação ciliar.
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6.3.3

Uso do Solo

O diagnóstico do uso do solo da AID considerou uma faixa de 200 m de
cada lado ao longo do traçado da linha de distribuição de gás e da Estação
Redutora de Pressão.
A identificação preliminar do uso predominante foi realizada em gabinete a
partir de fotointerpretação utilizando-se fotos aéreas coloridas da BASE
Aerofotogrametria e Projetos S.A., em escala 1:30.000 de 02/07/00 (FX:
0032 – Nº 0035, 0037; FX: 033 - Nº 0035, 0037, 0039, 0041; FX: 034 - Nº
0089, 0091). Após a identificação preliminar, foram definidas as legendas
para cada tipo de uso do solo predominante. Posteriormente foi realizada
visita de campo (em 18/04/2001) para verificação "in loco" dos usos
predominante e checagem dos padrões da aerofoto.
A legenda adotada tem por objetivo, a representação das categorias do uso
do solo que foram entendidas como mais relevante para este estudo. Dessa
forma, detalhes foram incorporados a categorias mais abrangentes,
merecendo legenda única e, formado um mosaico de cores que
representam a ocupação espacial da área em estudo.
Portanto, o Estudo da Legenda concluiu pela determinação de 12 categorias
de uso:


Área Urbana de Uso Misto (Residencial/Comercial/Serviços):
compreendem os agrupamentos residenciais, comerciais e serviço.



Área Industrial: compreendem parcelas do espaço que possuem
indústrias instaladas agrupadas numa única cor, ou seja, categoria.
Nessa categoria, as indústrias estão todas agrupadas (por classe e por
gênero), independente do porte (pequeno, médio ou grande).



Área Livre: compreendem parcelas do espaço que poderão ser
ocupadas por indústrias e/ou pela área urbana mista.



Lazer (Áreas Verdes/Praças/Parques): compreendem parcelas do
espaço mantidas pelo poder público e usadas pela população da AII
lazer.



Institucional
(Clubes/Equipamentos
de
Saúde
e
Educação):
compreendem espaços voltados a prestação de serviços básicos a
população da AII.



Matas e Capoeiras: compreendem espaços ocupados por vegetação de
porte arbóreo/arbustivo, independente do estágio sucessional
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(primário ou secundário).


Mata Ciliar: compreendem espaços ocupados por vegetação de porte
arbóreo/arbustivo associadas a cursos d' água.



Vegetação de Várzea: compreendem espaços ocupados por vegetação
de porte arbustivo associadas a áreas alagadas.



Reflorestamento: compreendem os reflorestamentos de Pinus e/ou
Eucaliptos.



Campo Antrópico: compreendem os espaços ocupados por campos
antrópicos (pastagens) e campos naturais (vegetação natural arbórea
de porte herbáceo).



Agricultura: compreendem os espaços ocupados por áreas de culturas
permanentes ou temporárias, extensivas ou não e áreas de
hortifrulticulturas.



Lago, Lagoa ou Reservatório: compreendem espaços ocupados por
represamento de água, independente do uso da mesma.

a) Rodovia Anhangüera
A predominância do uso do solo dentro dos 200m, no trecho compreendido
entre o km 115 (sentido Sumaré-Limeira) até o trevo da Anhangüera com a
Rodovia Luiz de Queirós (SP 304) é campo antrópico e áreas de uso misto,
com destaque para indústrias isoladas nas margens da rodovia e trechos de
reflorestamento. Neste trecho, existe bairro residencial isolado, localizado
no lado esquerdo da Anhangüera, sentido Sumaré-Limeira; esta área
deverá ser considerada no estudo de análise de risco.
b) Trecho Anhangüera – Nova Odessa
Estação Reguladora de Pressão
No local previsto para a instalação da ERP NO - 5101, o uso do solo
predominante dentro dos 200 m é industrial.
Rodovia Anhanguera – Nova Odessa
Ao longo da Rodovia Luiz de Queirós - SP 304 o uso do solo predominante
dentro dos 200m é campo antrópico e cultivo, com destaque para industrias
têxteis instaladas as margens dessa rodovia próximas ao trevo Anhangüera
X SP 304. Destaca-se também, um bairro residencial (loteamento).
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A Foto 17 mostra o trecho da chagada à cidade.
Travessia do ribeirão do Quilombo
O uso do solo predominante no cruzamento do ribeirão é várzea, com
mosaicos mais afastados de campo antrópico e área urbana.
c) Estrada Nova Odessa – Americana
O uso do solo predominante ao longo da estrada área urbana mista com
várzea (do ribeirão Quilombo) e mosaicos de mata/capoeira e
reflorestamento de eucaliptos (Foto 18)
d) Distrito Industrial de Nova Odessa
O uso do solo predominante é industrial, cercado por áreas classificadas
como área livre com destaque o uso urbano misto, na porção mais próxima
da estrada Nova Odessa Americana.
e) Bairro Nova Americana
Este trecho está parcialmente inserido em 2 municípios: Nova Odessa e
Americana. Na porção correspondente ao município de Americana, o uso do
solo predominante é residencial com industrias isoladas (p. ex.: Sucos del
Valle) e áreas livres. (Foto 19)
f) Distrito Industrial em Santa Bárbara do Oeste
Nesse trecho, a predominância de uso do solo é industrial, formando um
mosaico uniforme com algumas áreas livres que poderão vir a se
transformar em área industrial. (Foto 20)
g) Avenida Santa Bárbara (sentido Santa Bárbara – Americana)
Nesse trecho, a predominância de uso do solo ao longo do eixo da avenida
Santa Barbara é industrial. Adjacente ao eixo da avenida, ou seja, nas
extremidades da faixa de 200m, o uso do solo predominante é urbano
misto. Vale destacar no eixo da avenida, um grande shoping center (área
urbanizada mista). Próximo ao córrego Molon, existe área de campo
antrópico.
h) Loteamento Industrial em Americana
Avenida Europa
Ao longo da avenida Europa, a predominância de uso do solo é urbano
70

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

misto formando um mosaico mais uniforme. Intermeado a este mosaico,
aparecem áreas classificadas pelo uso do solo como áreas livres e
reflorestamento de Eucaliptos (Foto 21). Na extremidade da avenida
Europa, existe pequena mancha industrial.
Ressalte-se que ao longo da avenida existe linha de alta tensão e uma área
institucional (área militar)
Avenida da Amizade
Ao longo da avenida da Amizade, o uso do solo predominante é residencial
intercalado com áreas livre, formando um mosaico bastante recortado entre
essas duas categorias. Na adjacência do eixo da avenida, ou seja, nas
extremidades da faixa de 200m, existe área industrial.
i) Rua José Martins/Anhangüera
O uso do solo predominante nesse trecho é urbano misto, com destaque
para área institucional (escola) dentro da faixa de 200m. Na extremidade
desse trecho, existe área classificada como industrial. Ressalte-se que esse
trecho é cortado pelo Ribeirão dos Toledos.
j) Rua do Tupis
O uso do solo predominante nesse trecho é urbano misto, ao longo do eixo
da rua dos Tupis, formando um mosaico linear com áreas restritas
classificadas como área livre. Na extremidade desse trecho, existe área
industrial.
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FOTO 17 – Rodovia Anhanguera – Nova Odessa, vista da chegada a cidade

FOTO 18 – Rodovia Nova Odessa - Americana
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FOTO 19 – Travessia da SP-304, no acesso ao bairro de Nova Americana.

FOTO 20 – Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304 ), a esquerda, fabrica da GOODYEAR,
a direita, distrito industrial de Santa Barbara.
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FOTO 21 – Avenida Europa, trecho em pavimentação.

FOTO 22 – Acesso a Indústria Romi.
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ILUSTRAÇÃO 5A - Uso do Solo
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ILUSTRAÇÃO 5B - Uso do Solo
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ILUSTRAÇÃO 5C - Uso do Solo
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ILUSTRAÇÃO 5D - Uso do Solo
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ILUSTRAÇÃO 5E – Uso do Solo
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7.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE
MEDIDAS
MITIGADORAS,
COMPENSATÓRIAS
E
DE
MONITORAMENTO
Para a Avaliação dos Impactos Ambientais foram utilizados instrumentos
metodológicos de identificação e avaliação de impactos: a Matriz de
Interação e o Quadro de Avaliação de Impactos.
A Matriz de Interação elenca, nas linhas, as ações impactantes do
empreendimento (conforme definido no capítulo 4) e nas colunas, os
aspectos ambientais que poderão ou deverão sofrer alterações pela
implantação e operação do empreendimento. Este instrumento, a partir do
cruzamento das ações impactantes com os aspectos ambientais analisados
no diagnóstico ambiental dirigido, auxilia a identificação dos impactos
ambientais provocados ou intensificados pelo empreendimento, em suas
fases de implantação e operação.
A seguir apresenta-se a matriz de interação, elaborada para o
empreendimento em questão. Com a análise da Matriz de Interação,
identifica-se quais os aspectos ambientais afetados e por quais ações serão
impactados, então, conclui-se sobre os impactos ambientais esperados.
Assim, identificados os impactos ambientais, eles são avaliados segundo
seus diferentes atributos: natureza – positivo ou negativo, probabilidade de
ocorrência – certo ou provável, prazo de ocorrência – curto, médio e longo
prazo, temporalidade – temporário ou permanente, forma de interferência –
causado ou intensificado pelo empreendimento e espacialidade – localizado
ou disperso.
É a partir da identificação dos atributos, e da abrangência relativa do
impacto, que avalia-se o grau de magnitude de cada impacto: grande,
médio ou pequeno.
Feita a avaliação do impacto ambiental, são propostas as medidas para
prevenir, mitigar, compensar ou monitorar cada um dos impactos.
Em seguida, avalia-se o grau de resolução dessas medidas – alto, médio ou
baixo, para o caso dos impactos negativos, ou grau de potencialização, para
os impactos positivos. Para cada medida, é discriminada a responsabilidade
do empreendedor na sua implementação.
Por fim, dada a magnitude do empreendimento e o grau de resolução das
medidas mitigadoras/potencializadoras, conclui-se pelo grau de relevância
do impacto – alto, médio ou baixo.
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Em seguida, procede-se a Avaliação dos Impactos Ambientais, segundo as
fases de ocorrência e os aspectos ambientais analisados.

MATRIZ DE INTERAÇÃO
ÁREA DE INFLUÊNCIA

INDIRETA

DIRETA

CONSTRUÇÃO
ISOLAMENTO DE ÁREAS E SINALIZAÇÃO
ABERTURA DE VALAS
TRANSPORTE , DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TUBOS
SOLDAGEM E LANÇAMENTO DE TUBOS NA VALA
EXECUÇÃO DE TESTES PNEUMÁTICO E HIDROSTÁTICO
FECHAMENTO DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO
OPERAÇÃO
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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7.1 Impactos Ambientais da Construção
a) Desenvolvimento de processos erosivos e assoreamento dos cursos
d'água
Os impactos no meio físico decorrentes da implantação do Sistema de
Distribuição de Gás são muito reduzidos, tendo em vista as pequenas
declividades envolvidas e a baixa erodibilidade dos solos superficiais. A
pequena profundidade de escavação não interferirá com o lençol freático, o
qual, à exceção dos locais de travessia de drenagens, deverá encontrar-se a
profundidades consideravelmente maiores que as do fundo das escavações.
No curto trecho das redondezas de Santa Bárbara do Oeste, onde o relevo é
mais acidentado, com declividades médias e altas, tendo em vista ainda a
natureza do material de cobertura arenoso e de menor coesão, poderá
haver aceleração dos processos de ravinamento e erosão das encostas, em
decorrência das escavações para instalação dos dutos. Nessa área deverão
estar previstos eficientes sistemas de drenagem superficial, para controle
da erosão e garantia da estabilidade das encostas.
Com a adoção dessas medidas, de responsabilidade exclusiva do
empreendedor, considera-se que a alta eficácia das medidas poderá anular
esse impacto.

b) Poluição do solo e das águas pela movimentação de máquinas e
operários
A execução do empreendimento irá movimentar máquinas, equipamentos e
operários no entorno das valas e vias de acesso. Esta movimentação poderá
aumentar a poluição no solo, pelo derrame de óleo das máquinas e pelo
descarte de lixo e, das águas, pelo carreamento desses resíduos por meio
das águas de chuva para os sistemas de drenagem de águas pluviais e
cursos d'água próximos.
Trata-se de um impacto negativo, provável, de ocorrência a curto prazo,
durante a execução das obras, localizado, temporário, causado pelo
empreendimento e de pequena magnitude.
Como medida mitigadora, recomenda-se o recolhimento de resíduos e óleos
e graxas derramados no solo.
Assim, considera-se esse impacto como de pequena relevância.
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c) Supressão de vegetação
Dadas as características dos métodos construtivos empregados e reduzida
área de intervenção (na maior parte do traçado restrita às vias de acesso já
existentes e atinge uma estreita faixa de terreno), bem como ao elevado
grau de antropização das áreas de intervenção (em sua maior parte
industriais e/ou na periferia de áreas urbanas) não deverão ocorrer danos
importantes sobre remanescentes naturais significativos.
Deverão ser adotadas medidas que visem proteger formações vegetais e
exemplares arbóreos situados nas proximidades das áreas de intervenção,
como orientação dos operários para não retirada de exemplares quando não
for necessário e cuidados na operação de máquinas.
Assim, esse impacto pode ser considerado sem relevância.

d) Interferências no tráfego de veículos e movimentação de pedestres
Durante a escavação das valas, soldagem dos dutos, lançamento da
tubulação, execução de testes e fechamento da vala, a área onde as obras
serão executadas será isolada. Esta medida tem a finalidade de aumentar a
segurança dos veículos e pedestres, que circulam no entorno.
Apesar disso, o isolamento de trechos das vias deverá causar transtornos a
esses mesmos veículos e pedestres, pois dificultará a circulação, muitas
vezes desencadeando retardamentos nos percursos, ocasionados pela
redução da capacidade das vias.
Como se verificou, alguns pontos se mostraram mais críticos com relação a
esse aspecto:


Trevo de acesso e cruzamento (Galeria) da Estrada Nova Odessa Americana sob a Rodovia SP-304. Observou-se grande fluxo de veículos
nesse ponto, onde a via tem pista dupla. O traçado do duto deverá
atravessar a Rodovia e seguir pela Rua Dom Pedro I, via onde também o
fluxo é intenso, em seguida direcionando-se para a indústria SUCOS DEL
VALLE, em Nova Odessa.



Na Rua Anhangüera, trecho entre o cruzamento sob a via férrea e a
ponte sobre o Ribeirão dos Toledos. Nesse trecho, o tráfego é
estrangulado pela galeria ferroviária o semáforo localizado sobre a
ponte, no Município de Santa Bárbara d'Oeste.
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Trata-se de um impacto negativo, certo, de ocorrência a curto prazo,
durante as obras, temporário, localizado, causado pelo empreendimento e
de média magnitude, pois, vias de grande fluxo deverão ser atingidas,
portanto, grande número de pessoas poderá ser impactado.
Recomenda-se a adequada programação dessas obras,
minimização dos impactos no tráfego geral dessas áreas.

visando

a

Além disso, deve-se implantar um sistema de comunicação ampla e
eficiente de desvios e procedimentos que visem a sua minimização.
Dadas as medidas mitigadoras propostas, considera-se o impacto de média
relevância.

e) Aumento nos níveis de ruído e poeira às populações do entorno causados
pela construção
A operação de máquinas, equipamentos e caminhões, durante a construção,
aumentará os níveis de ruído e poeira em suspensão atuais.
Como na maior parte do traçado do sistema o entorno é composto por
áreas industriais ou rodovias, onde os níveis de ruído já são altos se
comparados aos níveis em áreas residenciais, esse impacto não será de
grande significância.
Entretanto, naquelas regiões onde o uso do solo do entorno é
predominantemente residencial, as alterações nos níveis de ruído deverão
ser sentidas pela população residente, porém, terão caráter temporário.
Assim, avalia-se o impacto como negativo, certo, temporário, de ocorrência
a curto prazo, localizado e causado pelo empreendimento e de pequena
magnitude e varrição do local.
As atividades de escavação e a abertura de vala em asfalto são as principais
causadoras de ruído. Para mitigar esse impacto, o empreendedor vem
utilizando máquina de corte de asfalto em substituição ao rompedor
pneumático, o que reduz significativamente os níveis de ruído causados.
As travessias em locais de grande fluxo (estradas) serão executadas por
método não destrutivo (furo direcional), também contribuindo para a
redução de ruído, se comparado ao método de cravação de perfis metálicos,
anteriormente utilizado.
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Além disso, deve-se levar em consideração as características das obra,
como o tipo de intervenção previsto, de pequeno porte; o prazo de duração
da construção, de 7 meses; e, a linearidade do sistema, portanto, com
atividades de intervenção que se transferem para trechos subseqüentes.
Assim, os transtornos esperados para a população residente devem ser de
pequena magnitude.
Esses incômodos à população podem ser mitigados por medidas,
usualmente adotadas, como regas diárias para se evitar o levantamento de
poeira e operação de equipamentos pesados em horários pré-estabelecidos.
Além disto, Medidas de Comunicação Social devem ser implementadas para
informar e preparar a população para conviver com as obras, informando
sobre os detalhes das intervenções, sua temporalidade e as medidas
mitigadoras que serão tomadas em tempo hábil, entre outros aspectos.
Nessas circunstâncias, considerando-se de um lado, os atributos do impacto
e, de outro, o domínio que os empreendedores detém nessas situações,
avalia-se como impacto de baixa relevância.

f) Possível intercepção de sítio arqueológico
Nessa fase da elaboração do projeto e sem a realização de prospecções
arqueológicas, não é possível saber se o Sistema afetará algum sítio
arqueológico.
O fato da diretriz de traçado seguir substancialmente as faixas de domínio
das estradas e, secundariamente, vias urbanas já existentes, diminui
bastante a probabilidade de intercepção de algum sítio arqueológico e que
já não tenha sido interceptado por aqueles empreendimentos (estradas e
vias). É possível, no entanto, que ele intercepte sítios já previamente
perturbados pelas rodovias.
Caso ocorra intercepção de sítios arqueológicos, o impacto previsto é a
destruição total ou parcial dos sítios na fase de implantação do
empreendimento. Este impacto, se ocorrer, será: negativo, porque destrói
bens arqueológicos; ocorrerá a curto prazo, durante a abertura da vala;
será localizado, nos pontos de ocorrência de sítios arqueológicos;
permanente, porque não é reversível; de grande magnitude, pois implica a
perda de patrimônio nacional.
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Para evitar-se este impacto, propõe-se primeiramente a execução de um
Programa de Levantamento Arqueológico na Área Diretamente Afetada do
Sistema, a ser implantado após elaborado o seu Projeto Executivo.
Este levantamento implica o percorrimento de toda a área a ser cortada
pela vala do Gasoduto, para verificação de ocorrências arqueológicas
superficiais, simultaneamente à confecção de cortes estratigráficos, para
verificação de estruturas arqueológicas enterradas. O levantamento
precisaria ser realizado por pesquisador previamente autorizado pelo
IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com
a Portaria IPHAN 07/88.
Recomenda-se que a execução do programa de levantamento seja prérequisito para que o empreendimento obtenha a Licença de Instalação.
Caso durante o levantamento seja localizado algum sítio arqueológico,
então deverá ser elaborado e executado um Programa de Resgate
Arqueológico, a ser detalhado após a conclusão do levantamento
arqueológico, em função do que for encontrado.
O resgate arqueológico, obrigatório por força da Lei 3.924/61, deverá ser
realizado de preferência por uma instituição paulista de pesquisa
arqueológica.
Caso seja necessário executar o programa de resgate, este deve ser prérequisito para que o empreendimento obtenha a LO.
Nessas circunstâncias, considerando-se de um lado, os atributos do impacto
e, de outro, o alto grau de resolução das medidas propostas, avalia-se
como impacto de média relevância pois apesar da alta resolução das
medidas para produzir conhecimento sobre os bens arqueológicos, sua
destruição física pode ocorrer.

g) Aumento da Receita Orçamentária dos Municípios atravessados pelo
Sistema
Por se tratar de uma obra de pequeno porte, o impacto esperado sobre as
finanças públicas dos municípios durante a fase de construção será baixo,
caso não haja a concessão de isenções por parte dos municípios e nula caso
ocorram isenções. Este impacto ocorre por meio do Imposto sobre Serviços
de qualquer natureza (ISS), dado a existência de prestação de serviços de
construção civil.
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Assim, tem-se que o adicional de arrecadação do Imposto sobre Serviço
(ISS) ocorre durante a fase de construção civil do Gasoduto, nos territórios
dos municípios de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, desde
que não haja a concessão por parte deles de isenção de pagamento deste
imposto para as empreiteiras encarregadas das obras..
Nessas circunstâncias, trata-se de impacto positivo, porém temporário,
restrito a 7 meses, localizado nos municípios, de curto prazo, de pequena
magnitude e baixo grau de relevância considerando-se o exposto.
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QUADRO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
MEDIDAS

ATRIBUTOS

p

SISTEMA DE
DRENAGEM

CONSTRUÇÃO

CURSOS D`ÁGUA

GRAU DE RELEVÂNCIA

C

GRAU DE RESOLUÇÃO

L

DESCRIÇÃO

MENSURAÇÃO

DURAÇÃO
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E
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P

L

P

t

RECOLHIMENTO DE
RESÍDUOS DERRAMADOS NO SOLO

A

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

P

L

C

t

PROTEÇÃO DAS
FORMAÇÕES
VEGETAIS

A

C

L

C

t

COMUNICAÇÃO DE

A
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REGAS DIÁRIAS
PRÉ-ESTABELECIDAS

A

INTERFERÊNCIAS NO

SISTEMA DE

TRÁFEGO DE VEÍCULOS E
MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES
AUMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO E
ÁS POPULAÇÕES DO ENTORNO

C

L

C

t

P

L

C

p

C

D

C

t

CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO
POSSÍVEL INTERCEPÇÃO DE
SÍTIO ARQUEOLÓGICO

EXECUÇÃO DE PROG.
DE LEVANTAMENTO
ARQUEOLÓGICO

A

AUMENTO DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA DOS MUNICÍPIOS
SISTEMA

N A T U R EZA

E S P A C IA L ID A D E

N E G A T IV O

L

L O C A L IZ A D O

P O S IT IV O

D

D IS P E R S O

P R O B A B IL ID A D E
C

C E R TO

P

P RO V Á V E L

P R A ZO

M A G N IT U D E
G RA NDE

F O R M A D E IN T E R F E R .
C

CA US A DO R

P

IN T E N S IF IC A D O R

DURAÇÃO
C U R TO

t

T E M P O R Á R IO

M É D IO

p

P E R M A N E N TE

R E L E V Â N C IA
A LTA

M É D IA

M É D IA

P E Q UE NA

B A IX A

RES O LUÇÃO
A

A LTO

M

M É D IO

B

B A IX O

LO NG O
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7.2 Impactos Ambientais na Operação

h) Melhoria na Qualidade do ar pela utilização de combustível menos
poluente
O Gás Natural é um combustível com características que o tornam menos
poluente se comparado aos demais utilizados atualmente, como o óleo
combustível e o GLP, por exemplo. Com a substituição desses combustíveis,
haverá melhoria na qualidade do ar pela diminuição da emissão de
poluentes à atmosfera.
No caso da substituição desses combustíveis, que são os mais utilizados
pelas indústrias identificadas como potenciais consumidoras, deixarão de
ser lançados na atmosfera gases tóxicos (SOx, NOx), fumaça preta ou
fuligem e particulados, acarretando em significativa melhoria na qualidade
ambiental.
Trata-se de um impacto positivo, disperso pela AII, permanente, de
ocorrência certa a curto prazo, a partir do início da operação e causado pelo
empreendimento. Assim, avalia-se como um impacto de grande magnitude
devido à tendência de agravamento das condições de qualidade do ar nos
centros urbanos, pelo crescente consumo industrial e veicular de
combustíveis derivados de petróleo.

i) Diminuição do risco de acidentes pela utilização de combustível e meio de
transporte mais seguros
A utilização do meio de transporte dutoviário para combustíveis significa um
grande ganho ambiental pela diminuição do risco de acidentes, tanto por se
mostrar um meio de transporte mais seguro, quanto por contribuir para a
redução do volume de tráfego nas rodovias, algumas já tão próximas dos
limites de capacidade.
Além disso, o gás Natural mostra-se um combustível mais seguro, em caso
de acidentes, se comparado aos combustíveis líquidos, não afetando solo ou
água. Além disso, se comparado ao GLP, em caso de vazamento, por ser
mais leve que o ar, o gás Natural se dissipa facilmente, reduzindo o risco de
explosões.
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Esse impacto é considerado positivo, certo, disperso, de ocorrência a curto,
médio e longo prazos e permanente. Com isso, avalia-se como de média
magnitude.

j) Contribuição para adensamento da malha logística do gás natural
O Sistema de Distribuição irá contribuir para expandir a área de atuação do
Gasoduto Bolívia-Brasil, conformando novas possibilidades de logística na
direção de um dos principais pólos paulistas e num dos vetores de expansão
econômica do Estado de São Paulo e da região Sudeste.
Os traçados destes trechos do Gasoduto definem uma malha da logística
principal que será complementada gradativamente, atendendo a crescente
demanda de energia e contribuindo para diversificar a matriz energética
estadual.
Com isso, tem-se a garantia de fornecimento de energia limpa, a preços
competitivos e que propicia melhoria na qualidade de produtos,
conquistando mercados, tanto interno como externo.
Trata-se de um impacto positivo, de natureza permanente, previsto para
médio e longo prazos, de pequena magnitude, devido a sua extensão.
Sendo assim, avalia-se como um impacto de baixa relevância.

k) Contribuição para o aumento das vantagens competitivas dos municípios
Com a oferta de gás Natural, os municípios terão uma vantagem adicional
para atração de atividades industriais, principalmente aquelas ligadas à
cadeia produtiva já estruturada na região, envolvendo diversos segmentos
da cadeia têxtil-confecção.
A concentração desses segmentos na região de Americana, consolida o
capital físico disponível, tornando a oferta de bens e serviços, pesquisa &
conhecimento e mão-de-obra ligados ao setor mais abundante, o que
representa para os municípios ganhos de vantagens competitivas, o que
pode atrair novas indústrias desse mesmo gênero.
Assim, a oferta de um combustível com as vantagens econômicas e
ambientais do gás natural, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa
passam a ter uma vantagem competitiva adicional.
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Com isso, aumentam as possibilidades de incentivos a longo e médio prazos
que o Sistema poderá trazer às dinâmicas urbanas industriais dos
Municípios da sua região de influência. Ou seja, trata-se de um projeto que
poderá contribuir para a implantação de novas atividades industriais, nas
áreas industriais já existentes, além de consolidar as indústrias já
implantadas sob nova visão, à medida que diversificará a matriz energética
dos Municípios.
Esse impacto é positivo, altamente provável, disperso pela AII, permanente
e causado pelo empreendimento. Assim avalia-se como de baixa relevância.

l) Ganhos de Produtividade nas indústrias que utilizarão o Gás Natural
O Gás Natural, numa análise comparativa com combustíveis derivados de
petróleo, apresenta inúmeras vantagens que irão proporcionar ganhos de
produtividade no processo produtivo àquelas indústrias que optarem pela
substituição dos combustíveis em uso.
Entende-se por ganhos de produtividade aqueles benefícios esperados pela
redução nos custos operacionais (produção e manutenção) das indústrias
por unidade de produto. Sem esgotar todas as possibilidades, pode-se
antever as seguintes vantagens com repercussões diretas sobre a
produtividade média:


menor custo por unidade de energia produzida;



dispensa de tratamento dos gases de combustão, o que implica em
menor custo;



menor perda de metano por combustão incompleta ou por fuga no
transporte e armazenagem;



no caso de adaptação dos equipamentos utilizados com
combustíveis, o processo é menos complexo e pouco oneroso;



a pureza e a uniformidade relativa da composição do gás natural geram
emissões pouco agressivas às instalações, reduzindo custos com
manutenção e permitindo regulagem muito fácil e permanente das
condições de queima;



melhor aproveitamento da energia contida no combustível, responsável
por uma redução dos custos que pode superar 5%.

outros
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Trata-se de um impacto positivo, disperso, de ocorrência provável a
curto/médio prazo, causado pelo empreendimento e de pequena magnitude.

m) Ganhos de Eficiência nas indústrias que utilizarão o Gás Natural
Além dos ganhos de produtividade e, de maneira associada, os
consumidores de Gás Natural deverão obter também um incremento na
eficiência de seus processos produtivos, implicando menores investimentos
e custos de manutenção.
Espera-se esse aumento na eficiência pois, com a utilização de Gás Natural,
não existe necessidade de armazenamento de combustível, simplificando o
manuseio, diminuindo riscos e liberando espaço nas plantas industriais,
muito
importante
em
áreas
urbanas
adensadas.
Também,
comparativamente com combustíveis líquidos ou sólidos, as instalações
necessárias para combustão são mais simples e mais baratas.
Trata-se de um impacto positivo, disperso, de ocorrência provável a
curto/médio prazo, causado pelo empreendimento e de pequena magnitude.

n) Possibilidade de descontinuidade de suprimento
Com relação à garantia de suprimento de Gás Natural às indústrias, existe
um pequeno risco de descontinuidade de suprimento. Já na assinatura do
contrato de fornecimento às indústrias, está previsto eventual corte de
suprimento, que podem ocorrer em caso de acidentes com a tubulação.
Mesmo assim, aquelas atividades industriais que se mostrarem muito
sensíveis à descontinuidade de suprimento deverão possuir combustíveis
alternativos para utilização em situações ocasionais (alimentação dual). O
estoque de combustível alternativo necessário é muito reduzido.
Esse impacto é negativo, com baixa probabilidade de ocorrência a curto
prazo, a partir do início da operação, localizado, restrito aos consumidores
do Gás, e permanente. Com isso, avalia-se como de média magnitude. Com
a adoção das medidas propostas (dupla alimentação do sistema e
alimentação dual nas indústrias), reduz-se as conseqüencias desse impacto
ao mínimo, tornando o impacto de baixa relevância.

92

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

o) Possibilidade de ocorrência de acidentes com a tubulação
Apesar de todos os aspectos relativos a manutenção da segurança do duto
serem adotados, como as proteções subterrâneas com placas de concreto e
sinalização com faixas de advertência e a colocação da placas e sinalização
ao longo de todo o traçado, além das especificações técnicas do material
utilizado e forma de execução compatíveis com as referências
normatizadas, o gasoduto estará permanentemente sujeito a acidentes.
Comparando-se com a situação atual, quando os combustíveis são
transportados via rodoviária, o transporte de Gás Natural por dutos significa
um ganho em termos de segurança, como também, em caso de vazamento,
o gás tem características que o tornam mais seguro que outros
combustíveis, pois se dissipa mais rapidamente.
Embora numa avaliação comparativa, o gás natural seja sinônimo de ganho
ambiental e segurança, em caso de acidentes, o meio ambiente "lato sensu"
poderá sofrer efeitos adversos que, apesar da baixa probabilidade de
ocorrência deve ser considerado.
Assim, considera-se esse impacto negativo, provável de ocorrer a médio
prazo, assim que o gás for disponibilizado, localizado no entorno da linha,
permanente e de baixa magnitude.
Posteriormente, com a elaboração da Análise de Risco serão identificados e
os pontos mais suscetíveis a acidentes e as respectivas conseqüências
ambientais para então se propor um Planto de Contingência ou Emergência,
que deverá reduzir riscos e capacitar recursos para a necessidade de se
combater uma situação de acidente.
Dadas as medidas de segurança adotadas, consideradas de alta eficácia
para redução dos riscos, considera-se o impacto de baixa relevância.

p) Aumento das Receitas Municipais dos municípios de Americana, Santa
Bárbara d'Oeste e Nova Odessa pela operação do Gasoduto, como um novo
fato gerador, e devido aos estímulos representados pela operação do
Gasoduto na atração de novas atividades produtivas
O aumento das Receitas Municipais pela operação do gasoduto como um
novo fator gerador é um impacto de natureza direta e refere-se a presença
do Gasoduto e venda do gás nos territórios municipais em questão, o que
gerará um impactos sobre as finanças dos municípios.
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É um impacto direto associado à operação do Gasoduto, ou seja, à venda
do gás nos municípios. Tais operações comerciais provocarão um aumento
do valor adicionado dos municípios que fará com que se eleve o índice de
participação dos municípios no ICMS, o que implicará maior transferência
desse imposto aos municípios. Além desse impacto, tem-se o fato de que
tais instalações provocarão fatores geradores adicionais de IPTU, os veículos
utilizados por tais empresas pagarão IPVA, etc.
O aumento das Receitas Municipais pela atração de novas atividades
econômicas é um impacto de natureza indireta, ressaltando-se, desde logo,
a sua importância, pois o empreendimento ao disponibilizar essa fonte
energética, possibilita a instalação de novas unidades industriais usuárias
do gás nos três municípios em que o produto será disponibilizado.
Tem-se assim, enquanto impacto indireto, a implantação de novas unidades
industriais, que gerarão localmente um adicional de renda (lucros, salários,
alugueis, juros), provocando uma série de demandas sobre os mercados
locais, seja por insumos industriais, seja por de bens de consumo,
semiduráveis e mesmo duráveis.
Esse processo gerará um determinado dinamismo econômico e social,
acarretando efeitos positivos para as finanças públicas dos municípios
envolvidos e também para o Estado de São Paulo.
É fato, assim, que o Gasoduto constituirá um fator indutor do crescimento
econômico nos três municípios, com conseqüências previsíveis sobre suas
finanças públicas.
A seguir, tais impactos são tratados em maior detalhe.


Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU)

Do mesmo modo que o ISS (para a fase de construção), sua existência
inicial associa à não concessão de isenção por parte dos municípios. Seu
fato gerador se origina de novas propriedades (terrenos com ou sem
imóveis construídos) localizados em áreas urbanas, cuja existência decorre
diretamente do empreendimento (escritórios, lojas, instalações diversas).
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Mesmo considerando-se a existência de isenção durante um determinado
número de anos, após tal período, tais propriedades passarão a pagar este
imposto durante o longo período de existência do Gasoduto.


Adicional de transferência da Quota – Parte - Municipal do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (QPM-ICMS).

Nesse caso, os municípios beneficiados são Americana, Nova Odessa e
Santa Bárbara d’Oeste, dado que em seus territórios o gás estará sendo
vendido, mesmo considerando-se que a sede da COMGÁS não esteja em
seus territórios.
O mecanismo que possibilita um município receber um adicional de QPMICMS em função da existência de novas atividades produtivas em seu
território funciona conforme exposto a seguir.
O ICMS é um imposto de competência estadual. A Constituição estabelece
que cabe aos municípios o percentual de 25% do total arrecadado de ICMS
pelos seus respectivos Estados, que é rateado entre os municípios com base
em um índice calculado anualmente e que vale por um ano, denominado
Índice de Participação dos Municípios (IPM).
Posto isso, quando o Gasoduto estiver em operação, no ano 2.002, haverá
um aumento do valor adicionado dos municípios tratados na proporção do
valor da venda de energia (saídas) menos os insumos utilizados (entradas).
A sistemática de cálculo do IPM funciona com uma certa defasagem, assim
o IPM que vigora no ano de 2000, por exemplo, foi calculado em 1999, com
base na média de participação dos valores adicionados de 1997 e 1998.
Deste modo, supondo-se que o Gasoduto passe a operar no ano de 2002,
no ano de 2005 já ocorrerá um aumento parcial do IPM e em 2006 o
impacto será integral, pois os valores adicionados usados nos cálculos,
aqueles dos anos de 2002 e 2003 já conterão esses adicionais provindos da
operação do Gasoduto.
Trata-se de um adicional de recursos com as seguintes avaliações:


no caso do impacto direto sobre a receita orçamentária, trata-se como
se viu de um novo fato gerador, representando um adicional
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permanente, localizado nos três municípios – Americana, Nova Odessa
e Sta Bárbara d´Oeste - avaliado como de pequena magnitude para as
receitas e podendo ser considerado como certo.


no caso do impacto indireto sobre a receita orçamentária, igualmente
se demonstrou sua importância para as receitas municipais, pois
operação do empreendimento irá desencadear novas arrecadações
permanentes, também localizado nos três municípios, cujos efeitos são
de pequena relevância sobre as finanças municipais.

Esse impacto é positivo, provável, de ocorrência a médio e longo prazos,
disperso pela AII, intensificado pelo empreendimento e permanente. Assim,
avalia-se como de pequena magnitude e baixa relevância.
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QUADRO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
MEDIDAS
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8.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

8.1 Balanço dos Impactos Ambientais
No processo de avaliação das interferências que o empreendimento irá
provocar foram identificados 16 impactos ambientais que poderão ocorrer
durante a construção (7 impactos) e operação (9 impactos) do Sistema de
Distribuição de Gás Natural da COMGÁS.
Na fase de construção, de maneira geral, predominam os impactos
negativos (6), pois, tratam-se daqueles impactos causados pelas atividades
ligadas às obras. Alguns são mais relevantes (média relevância), como a
possível intervenção em sítio arqueológico, que apesar de provável, se
ocorrer, será em caráter permanente; e, as interferências com o tráfego
que em algumas vias com menor capacidade, deverão causar transtornos
aos veículos e pedestres, causando morosidade e obrigando a adoção de
desvios.
Nessa fase, tem-se ainda um impacto positivo, relativo ao aumento na
arrecadação de ISS que irá contribuir para aumentar a arrecadação das
Prefeituras dos Municípios envolvidos.
Já na Fase de construção, os impactos positivos constituem a maioria (8
impactos), evidenciando os benefícios que a oferta do Gás irá trazer para os
municípios atendidos, de alta (1), média (2) e baixa relevância (5).
Identificou-se também 2 impactos negativos que, pela baixa probabilidade
de ocorrência, são considerados de baixa relevância.
No quadro a seguir, pode-se visualizar a distribuição desses impactos,
segundo as fases de ocorrência, natureza e grau de relevância.
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Quadro

BALANÇO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

FASE

NATUREZA

GRAU DE RELEVÂNCIA
ALTA

MÉDIA

NEGATIVO
POSITIVO

NULO



CONSTRUÇÃO POSITIVO

OPERAÇÃO

BAIXA



NEGATIVO











8.2 Conclusões e Recomendações
As sucessivas análises realizadas, desde a caracterização dos aspectos da
construção e operação do Sistema, que identificaram as ações
potencialmente geradoras de efeitos adversos e benefícios sócio-ambientais
no meio ambiente, associados à:


Área de Influência Indireta - municípios de Americana, Santa Bárbara
d'Oeste e Nova Odessa.



Área de Influência Direta - faixa de 200 metros de cada lado da diretriz
de traçado do Sistema.

até a avaliação e balanço dos impactos ambientais esperados nestas áreas,
permitiram concluir sobre sua viabilidade ambiental e, mais que isso, em
que condições ela é garantida e otimizada.
Na seqüência, encaminham-se as principais conclusões, sistematizadas em
uma abordagem mais ampla que reflete os objetivos e o papel do
empreendimento e em uma abordagem localizada, ambas permitindo
discutir a condição da viabilidade ambiental do investimento.
O objetivo maior do investimento, de prover uma infra-estrutura econômica
para disponibilizar oferta de gás natural, contribui para o desenvolvimento e
a melhoria da qualidade ambiental de uma região, a medida que diversifica
a matriz energética com a oferta de um combustível de combustão mais
limpa.
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Do ponto de vista do setor de energia, o empreendimento tem papel
estruturante, disponibilizando uma fonte de energia limpa, segura e com
preços competitivos para o setor industrial. Os usuários industriais, sejam
novos ou existentes, serão beneficiados.
Além disto, o gás natural a ser distribuído apresenta características que o
classificam como ambientalmente mais adequado: não contém enxofre,
elemento responsável pela “chuva ácida”; a combustão do metano com o ar
é completa, liberando como produtos o dióxido de carbono (CO2) e água
que são componentes não tóxicos.
A maioria das ações impactantes identificadas tem um poder fraco para
alterar a ambiência local de maneira significativa e negativamente, quer
pela sua natureza, quer pela duração reduzida das obras (7 meses), como
se pode constatar pelo número e relevância dos impactos identificados.
Os componentes ambientais selecionados e que poderão sofrer algum tipo
de impacto, associados aos meios físico, biótico e sócioeconômico, de
maneira geral não mostraram alta vulnerabilidade às ações impactantes,
pois: (i) no âmbito da AII importa mais o meio sócioeconômico,
representado pela dinâmica econômica, e finanças municipais dos
municípios, , além da qualidade do ar entre outros aspectos que serão
amplamente beneficiados pela oferta de um gás limpo; e, (ii) no âmbito da
AID que contém a área de intervenção propriamente dita e uma faixa de
200 metros de cada lado da diretriz, não se verificam questões ambientais
que medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle e monitoramento
não minimizem seus efeitos negativos.
Em termos de impactos ambientais, considerando-se de um lado o fraco
poder ofensivo representado pelas ações impactantes identificadas durante
o curto período previsto para as obras e, de outro, ao contrário, a
importância da operação provendo gás natural para o setor industrial nos
municípios de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o balanço
entre impactos positivos e negativos evidenciou:


um desequilíbrio indesejável, quando se considera apenas a fase de
construção: 1 positivo e 4 negativos;



uma distribuição muito desejável, quando se analisa a fase de
operação: 8 positivos e 1 negativo;



no âmbito geral, tem-se um equilíbrio desejável, com 9 impactos
positivos (1 de alta, 2 de média e 6 de baixa relevância) e 6 negativos
(2 de média e 2 de baixa relevância).
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As medidas preconizadas para evitar, reduzir, compensar ou monitorar os
impactos foram avaliadas, na maioria das vezes, de alta eficácia, pois
dependem de decisões quase sempre concentradas no empreendedor, não
dependendo assim de outras instituições que pudessem prejudicar um
determinado prazo ou objetivo.
Recomenda-se que as medidas indicadas sejam adotadas, e que após a
conclusão do projeto executivo, sejam elaborados os Estudos de Análise de
Risco, segundo Termo de referência para Elaboração de Estudos de Análise
de Risco da CETESB (versão 2000 ou mais recente).
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ANEXO 1 – INFORMAÇÕES DE PROJETO
TRECHO
A
A

A
A
A
A
A
A1
A1
A
A
A2
A2
A
A3

Equipa Localização/Código
mento
Duto
// Rodovia Anhangüera (500 psig)
ERP NO5101
Duto
Via de Acesso Nova Odessa Anhangüera
NO-102
Duto
Rod. Dr. Arnaldo Júlio Mauerberg
NO-103
Duto
Rod. Dr. Arnaldo Júlio Mauerberg
Duto
Rod. Dr. Arnaldo Júlio Mauerberg
NO-105
Duto
Av. Guadalajara
NO-104
Duto
R. Antonio Azenha
NO-106
Duto
R. Dna. Maria Raposeiro Azenha
Duto
R. Antonio Azenha
NO-107 R. Dante Gazzeta

A3
A3
A
A4

Duto
Duto
Duto
NO-108

A

Rua Miguel B. Filho
R. Antonio Bazon
Rua Antonio Azenha

Extens. Diâmetro
4.600 m 8

Asfalto

Consumidor

1.200 m 8

N

KS PISTÕES (AM)
CANAL

1.100 m 8

N

550 m 8
850 m 8

N
N

500 m 4

A

650 m 6

A

900 m
100 m 6
800 m 4

A
A

4
4
150 m 6

A
A
A

FELTRIN

JOSÉ
ENGOMAGEM GAZZETA
OCRIN
MASTERCORR
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A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

Duto
NO-109
Duto
NO-110
Duto
NO-111
NO-112
NO-113
Duto

A4
A5
A5
A5
A5

Duto
NO-114
Duto
NO-115
Duto

A5
A5
A6
A6
A7
A7
A8
A9

Duto
NO-116
Duto
NO-117
Duto
Duto
Duto
NO-118

Estrada Nova Odessa - Americana
Av. Carlos Botelho

950 m 6

A

1.450 m 6

A
PROGRESSO

1.000 m 6

N

300 m 4

A

300 m 4

A

Estrada Nova Odessa - Americana

1.400 m 6

N

Estrada Nova Odessa - Americana
Cruzamento 2 acessos (30m
cada) e Rodovia (50m)
Estrada Nova Odessa - Americana

1.100 m 6

N

200 m 6

A

Avenida Industrial

300 m 6

A

R. Paulínea (// LT)
R. Paulínea
R. Cristiano Kilmeyers

350 m 4
300 m 4
150 m 4

A
A
A

Futura Ligação para SUMARÉ
Av. Ampello Gazzeta
Cruzamento Linha Alta Tensão
R. José Maria Bellunatte

TINTEX

POSTO

METROVAL
GUAYNUBY
TÊXTIL ALPACTEX
GIORDANO
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A9
A10
A10

Duto
NO-119
Duto

A11
A11
A11
A12
A12

NO-120
Duto
Duto
Duto

A12
A13
A13
A13
A13
A13
A15
A15
A15
A15

AM-120
Duto
Duto
Duto
Duto
Duto
Duto

Avenida Industrial

Cont. Avenida Industrial
Estrada Nova Odessa-Americana
Travessia Córrego do Recanto (20
m)
Cruzamento Rodoviário(60 m)
Av. Dom Pedro
Rua Tabajaras
Rua Guaianazes
Rua Duque de Caxias
SP-304
Cruzamento Ferroviário (30m)
SP-304
Travessia Ribeirão Quilombo
(60m)

A15
AM-115
TRECHO Santa Bárbara

800 m 6

A

OBER

300 m 4

A

ENGOMAGEM
HENRIQUE WHITEHEAD
CARTHONS
JEFFIO
FUNDAÇÃO FÉLIX

550 m 6
600 m 6
1.000 m 6
6

A
A
N
N

PROTEXTIL
HUDITELFA

6

N

1.000 m 4
4
4
4
300 m 6

A
A
A
A
A

350 m 6

A

SUCOS DEL VALLE
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B
B
B
B
B
B
B1
B1

ERP AM5103
AM-121
Duto
AM-122
Duto
Duto
SB-101
Duto

B2
B2
B2
B2
B2

SB-102
Duto
Duto
Duto
SB-103

B2
B2
B2

SB-104
Duto
Duto

B2

SB-105

B2
B2

Avenida Europa

2.800 m 8

N

500 m 8
8

A
A

Av. da Amizade

1.300 m 4

A

Rua Luiz Camões
Rua Hermes Fontes
Rua do Amianto

1.050 m 250 mm A
250 mm A
250 mm A

Rua F. Coral
Rua Tiago

USION METALÚRGICA
IRATÊXTIL
NELLITEX I

TÊXTIL STA. ADÉLIA
NARDINI METALÚRGICA
Rua do Ósmio
Av. Sta. Bárbara

1.550 m 250 mm A
250 mm A

950 m

NELLITEX II
TÊXTIL JN
TÊXTIL BERTONI
TÊXTIL SUZIGAN
TÊXTIL OURO BRANCO
SHOPPING TRIVOLI

Cruzamento Linha de Alta Tensão
Duto

BISCOITO BINATA
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B3
B3
B3
B3
B3
B3

Duto
SB-106
SB-111
Duto
Duto
Duto

B3
B4
B4

Duto
SB-107
Duto

B5
B5
B5
B5
B5
B6
B6
B7

SB-108
Duto
Duto
Duto
Duto
Duto
Duto
Duto

B8
B8
B9
B9

SB-109
Duto
SB-110
Duto

Av. Santa Bárbara

4

A

3.200 m 4
4
4

A
A
A

4

A

IND. ROMI

Av. Interdistrital

670 m 8

A

CANATIBA I
CERMATEX
TÊXTIL JÓIA
TÊXTIL JOMAR
TÊXTIL CARVALHO FOS

Rua Luis Ometto
Rua Rafael Cervoni
Rua Ianomamis
Rua Potiguares
Av. Interdistrital
Av. Marginal
Cruzamento SP-304 Rodovia Luiz
de Queiroz

850 m 4
4
4
4
220 m 8
180 m 4
70 m 4

A
A
A
A
A
A
A

OFICINA DAS CORES

2.500 m 4

A

CANATIBA 3

850 m 4

A

GOODYEAR

Rua Anhangüera
Rua José Martins
Travessia Ribeirão dos Toledos
(30m)
Rua Riachuelo

Rua dos Tupis
Av. Juscelino K. de Oliveira

CONOLAN
CANATIBA
TÊXTIL STA. ADELINA
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Anexo 2
Declarações das Prefeituras Municipais de Santa Bárbara d'Oeste e
Nova Odessa
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Anexo 3 REGRAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO-AMBIENTE PARA
A EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE CURSOS D'ÁGUA
6.1 Os procedimentos de segurança do trabalho, saúde ocupacional e
preservação do meio ambiente serão estabelecidos e transmitidos aos
funcionários pelo Técnico de Segurança do Trabalho.
6.2 Cabe ao Encarregado da Fase conhecer e fazer cumprir por toda a sua
equipe estes procedimentos, incluindo as seguintes regras gerais:
6.2.1 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os
Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC), conforme orientação
da Segurança do Trabalho.
6.2.2 Nos locais em que estradas de acesso interceptam a faixa
colocar placas de aviso advertindo sobre a construção do
gasoduto e proibindo a presença de pessoas estranhas.
6.2.3 Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local
de execução dos serviços, de forma a minimizar os impactos
ambientais negativos.
6.2.4 Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou
risco de comprometimento da qualidade da fauna e flora, da
água, do solo ou do ar, ou mesmo da relação das comunidades
vizinhas, comunicar à engenharia da obra para adoção de
medidas de contenção e ações corretivas.
6.2.5 Se forem encontrados restos de ossadas humanas, artefatos
cerâmicos ou de pedra lascada ou quaisquer vestígios
relacionados a civilizações antigas, comunicar à engenharia da
obra antes de prosseguir com o trabalho.
6.2.6 Após conclusão da jornada de trabalho, recolher as ferramentas,
equipamentos e materiais utilizados. Logo após o almoço,
recolher os restos de materiais plásticos ou de alumínio das
marmitas, de modo a evitar a contaminação de mananciais de
água e/ou contato com animais da região.
6.2.7 Estar atento aos riscos de acidentes e de danos à saúde
provocados pelas atividades, conforme tabela a seguir:
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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
TIPO
Físico

MOTIVO

CONSEQUÊNCIA

Ruído

operação dos equipamentos

cansaço,
irritação,
dor
de
cabeça, diminuição da audição e
aumento da pressão arterial

Radiação Solar

exposição ao raios solares

Queimaduras e lesões na pele

Umidade

chuvas e locais alagados

doenças respiratórias e de pele

Químico

Poeiras

movimentação
desmatamento

do

solo,

Biológico

Bactérias / Vírus....

contato
com
contaminadas e outros

águas

tuberculose, brucelose, malária,
tifo

contato com vegetação fechada,
matos

intoxicação, lesões nos tecidos
e pele

pisos irregulares e alturas

fraturas,
traumatismos

postura incômoda/inadequada

cansaço,
dor
problema de coluna

Cobra/
Aranha
Mecânico
Ergonômi
co

Escorpião

Quedas
---------

/

doenças pulmonares

escoriações,
muscular,
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Anexo 4
Cópia da ART das Coordenadoras

