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1. OBJETO DO LICENCIAMENTO
Este RAP - Relatório Ambiental Preliminar - tem como objeto o Sistema de Distribuição de Gás
Natural a ser implantado nos municípios de Tambaú e Santa Rita do Passa Quatro, pela
Companhia de Gás de São Paulo – COMGAS, em região de limite de concessão entre esta
Empresa e a Gás Brasiliano. O Sistema de Tambaú corresponde à Fase II de implantação. A
Fase I será implantada e licenciada pela Gás Brasiliano. A Figura 1.1, a seguir mostra o traçado
do gasoduto.
O Sistema será constituído de 9.700 m de rede de distribuição em polietileno com diâmetros
variando entre 180 e 125 mm e sete válvulas. O gás natural será suprido pelo GASBOL –
Gasoduto Bolívia / Brasil, administrado pela PETROBRAS.
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2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
2.1. Justificativa Técnica
A disponibilidade de energia é um fator de extrema importância para o desenvolvimento e
segurança dos países. No Brasil, a questão energética seguiu basicamente duas vertentes
durante as décadas de 60, 70 e 80:


Busca de auto-suficiência em hidrocarbonetos e



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

Nesta época o gás natural era subaproveitado, já que não se dispunha de uma idéia clara sobre
sua viabilidade.
A formação de uma consciência ecológica ao longo da década de 80 levou ao crescente uso do
gás natural, antes queimado, por ser uma fonte de energia mais limpa. A descoberta de
importantes jazidas em Campos, Santos, Urucu, Juruá e Bahia, no Brasil, associadas às grandes
reservas da Bolívia e Argentina mudou as matrizes energéticas nesses países. Na Argentina, por
exemplo, atualmente o gás contribui com 42% da matriz energética. No Brasil, a participação
do gás natural na matriz energética deverá crescer dos 2% registrados em 1990 para 12% no
ano 2.010.
A condição “limpa” torna o gás natural uma solução para as modernas preocupações com
qualidade de vida, permite que se atenda à demanda da sociedade quanto à proteção da
natureza e contribui para a redução de níveis de poluição global considerando-se cada etapa de
seu processo de produção. Vale mencionar que os terminais de recepção do gás são
desprovidos de barulho, tráfego e fumaça.
As aplicações do gás natural vêm se diversificando, à medida que sua oferta vai crescendo e os
usos se revelando viáveis economicamente. Dentre eles citam-se:


Uso direto em instalações industriais



Substituição de combustíveis poluentes:



-

Em indústrias

-

Na geração termelétrica

Como combustível de veículos de transporte e de carga
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As características particulares deste combustível, com inexpressivo conteúdo de enxofre,
possibilitam, em relação ao óleo combustível, maior percentual de substituição nas aplicações
industriais, redução de mais de 80% nas emissões de óxidos de enxofre (SOx) e de material
particulado, bem como diminuição significativa nas de óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de
carbono (CO) e hidrocarbonetos, representando expressivo ganho ambiental.
As figuras a seguir apresentam as emissões de CO2, SO2 e NOx resultante da queima de vários
tipos de combustíveis. Nota-se que dentre todos os combustíveis o gás natural é o que emite as
menores quantidades dos poluentes anteriormente citados. O Anexo 3 apresenta as
características e composição do gás natural.

Fonte: EUROGÁS

FIGURA 2.1 – CO2 Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis

Fonte: EUROGÁS

FIGURA 2.2 – SO2 Formado pela Combustão de Combustíveis Fósseis
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Fonte: EUROGÁS

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


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



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



Condições técnicas construtivas adequadas, tais como: espaço adequado para trabalho com
equipamentos de escavação de vala e soldagem de coluna de tubos.

Esta condição permite minimizar os impactos de obras em logradouros públicos e para as
comunidades locais. Reduz também, o tempo de construção e, conseqüentemente, os custos
com mobilização de empreiteiras.
Assim, o Sistema de Distribuição de Gás Natural de Tambaú se justifica, considerando os
aspectos de alternativa energética, segurança no transporte e de localização, pois as
intervenções se darão em áreas antropizadas, públicas, não sendo necessária qualquer
desapropriação ou delimitação de faixa de servidão com restrição de uso.
As diretrizes anteriormente mencionadas foram aplicadas ao Sistema em questão, o que
resultou em um traçado exclusivamente ao longo de vias e avenidas em áreas urbanas e ao
longo de rodovias, aproveitando a faixa de acostamento, onde não há vegetação arbórea nem
propriedade particular.
No que se refere ao aspecto econômico, vale dizer que o fornecimento de gás natural para
Tambaú e região é fruto de um Termo de Compromisso entre as Prefeituras Municipais de
Tambaú, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, a CSPE (Comissão de Serviços Públicos de
Energia), a COMGAS, a Gas Brasiliano, a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e
Saneamento, a Cerâmica Atlas Ltda., a Cerâmica Faion Ltda. e a Lepri Prods Cerâmicos Ltda.,
firmado com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da região por meio do
fornecimento de uma fonte de energia que favoreça a competição das empresas cerâmicas da
região, aumentando assim a oferta de emprego e melhorando a condição de vida da população.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. Introdução
Em outubro de 1996 a COMGAS, empresa responsável pela comercialização e distribuição de
gás canalizado, assinou um contrato para compra de gás natural boliviano com a PETROBRAS
com duração de 20 anos. Este contempla um volume de 4,0 milhões de metros cúbicos/dia no
primeiro ano de fornecimento, crescendo até atingir 8,1 milhões de metros cúbicos/dia no
oitavo ano e cerca de 15 milhões de m3/dia a partir do oitavo ano. Este número representa
50% do volume de gás contratado pela PETROBRAS com a Yacimentos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos - YPFB.
O GASBOL atravessa o Estado de São Paulo em regiões densamente industrializadas ou com
economias em desenvolvimento, tais como, a região de Tambaú permitindo a ampliação da
oferta deste combustível dos atuais 3,0 milhões de metros cúbicos/dia para 11,1 milhões de
metros cúbicos/dia, a partir do oitavo ano de implantação. Neste Estado o Projeto de
Distribuição de Gás Natural prevê a instalação, ao longo do gasoduto Bolívia - Brasil, de 21
estações de recebimento de gás, “City Gates”, onde o consumo potencial está estimado em 15
milhões de metros cúbicos por dia.
Para efetivar a distribuição de gás natural a partir do GASBOL, a COMGAS implantou até o
momento mais de 300km de rede na sua área de concessão. O sistema objeto deste estudo
consiste da expansão da rede de distribuição para atendimento à empresas interessadas na
substituição e/ou alternativa de combustível, localizadas no município de Tambaú.
3.2. Localização
O Sistema de Gás de Tambaú será implantado nos municípios de Tambaú e Santa Rita do Passa
Quatro, localizados na região nordeste do Estado de São Paulo, no 8º Grupo de UGRHIs
(Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos). O município de Tambaú faz parte da UGHRI
04 – Pardo, e o de Santa Rita do Passa Quatro, da UGRHI 09 – Mogi-Guaçu, conforme se
verifica da Figura 3.1. A principal drenagem existente na área de projeto é rio Tambaú, afluente
do rio Pardo.
Administrativamente, os municípios estão inseridos nas Regiões de Governo de São João da Boa
Vista, no caso de Tambaú, e de São Carlos, no caso de Santa Rita do Passa Quatro.
O empreendimento dista cerca de 270 Km da capital. O acesso ao traçado, a partir da capital, é
feito pela SP-330 rodovia Anhanguera até o trevo de acesso a Porto Ferreira, que faz a ligação
com a à SP- 215, sentido Santa Cruz das Palmeira. A partir deste trevo, toma-se a SP-332 –
Padre Donizetti, que passa por Tambaú, onde é denominada avenida Nicolau Torelli. Parte do
traçado se dará por esta avenida.
Outro acesso possível engloba as seguintes vias: SP-330 Rodovia Anhangüera até
Pirassununga. A partir deste ponto toma-se a SP- 201 até o trevo de Santa Cruz das Palmeiras
e finalmente a SP-332 até Tambaú.
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UGRHI’s
1 – Mantiqueira
2 – Paraíba do Sul
3 – Litoral Norte
4 – Pardo
5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí
6 – Alto Tietê
7 – Baixada Santista
8 – Sapucaí / Grande
9 – Mogi-Guaçu
10 – Tietê / Sorocaba
11 – Ribeira de Iguape / Litoral Sul
12 – Baixo Pardo / Grande
13 – Tietê / Jacaré
14 – Alto Paranapanema
15 – Turvo / Grande
16 – Tietê / Batalha
17 – Médio Paranapanema
18 – São José dos Dourados
19 – Baixo Tietê
20 – Aguapeí
21 – Peixe
22 – Pontal do Paranapanema

Local do
Empreendimento
o

FIGURA 3.1 – Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo e Localização do Empreendimento nas
UGRHIs 4 – Pardo e 9 – Mogi-Guaçu
3.3. Descrição do Projeto
3.3.1. Características Técnicas do Gasoduto
Os gasodutos são constituídos por tubulação, conexões e válvulas, interligando os pólos de
origem e destino do gás. O Sistema de Distribuição de Gás Natural de Tambaú a ser implantado
pela COMGAS consiste de 9,7 km de tubos de diâmetros variando entre 125 e 180 mm e 8
válvulas de bloqueio (vide Anexo 1). Ressalte-se que não há cartografia planialtimétrica para o
município de Tambaú, em escala adequada para representação do traçado, usualmente
1:10.000. Por esta razão o traçado foi lançado em fotografia aérea.
As principais características da rede a ser implantada são:


Produto a ser transportado:

Gás natural



Vazão de projeto:

4330 m3/h



Vazão de operação:

4330 m3/h



Classe de pressão:

150 psig
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Vida útil do empreendimento:

Cerca de 50 anos



Sistema de válvulas:

Manual



Extensão e pressão da rede:

9.700 m
- 6.800 m de 180 mm e 100 psig
- 2.900 m de 125 mm e 100 psig



Número de válvulas de bloqueio:

7 (sete)

A COMGAS implantará o gasoduto em questão conforme a diretrizes citadas a seguir, as quais
refletem os padrões e normas existentes:


Localizado no subsolo de vias existentes;



Dimensão da vala: 90cm de largura e aproximadamente 90 cm de profundidade a partir da
geratriz superior da tubulação, em logradouros públicos e 150cm ao longo de rodovias.



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



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

3.3.2. Válvulas
As válvulas de bloqueio secionam a tubulação em trechos visando a segurança e a operação
através de manobra das mesmas, permitindo isolamento de trechos de linha de forma a
garantir a segurança e buscando, sempre que possível, manter a disponibilidade de gás para os
consumidores envolvidos. O distanciamento entre duas válvulas é determinado pela pressão da
linha, diâmetro do tubo e situação do entorno, segundo critérios constantes da NBR 12712. Os
pontos que demandam válvulas são:


Locais de derivação geral ou de ramais.



Consumidores a serem atendidos.



Nos locais onde há previsão de expansão da rede.



Travessias especiais, tais como rede ferroviária, estrada rodoviária, pontes e viadutos ou
instalações pontuais (Estações de Redução).
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As válvulas são instaladas em caixas de concreto enterradas, com acesso para manobra por
meio de tampas de ferro fundido na superfície não sendo necessária a entrada do operador no
interior para o manuseio das mesmas. Para possibilitar sua movimentação o operador instala
um volante. No sistema de Tambaú estão previstas 7 (sete) válvulas de bloqueio.
3.3.3. Descrição de Traçado
A descrição do traçado apresentada a seguir está representada nas fotos aéreas 1/2 e 2/2 em
escala original 1:20.000 ampliadas para 1:10.000, constantes do Anexo 1. O Anexo 2.1 mostra
fotos dos locais por onde passará os 9.700 m do gasoduto.
O SDGN de Tambaú tem início previsto na Estação de Transferência operada pela Gás
Brasiliano, localizada nas adjacências do limite dos municípios de Santa Rita do Passa Quatro e
Tambáu, em território do primeiro.
A partir da Estação de Transferência o traçado, a ser implantado em poleitileno com 180 mm de
diâmetro, se desenvolve ao longo da via municipal de pista simples, asfaltada inicialmente no
município de Santa Rita do Passa Quatro. Após cerca de 2 km da Estação de Transferência o
traçado adentra o município de Tambaú e continua pela estrada municipal, rua Sebastião José
Bething, início da área urbana; rua Vicente Varre até o cruzamento com a SP-332, onde há as
derivações para a Cerâmica Faion e Lepri, sentido norte, e Cerâmica San Marino, sentido sul.
Na rua Vicente Varre está prevista a derivação para a Cerâmica Atlas, a ser construída com
diâmetro de 125 mm ao longo da rua Germano Cassiolato.
Na rodovia SP- 332 o traçado será implantado em vala a ser aberta no acostamento. Nas
proximidades do cruzamento dessa via com a rua José Gato, está prevista a redução do
diâmetro da tubulação de 180 mm para 125 mm, para atendimento da Cerâmica San Marino, e
a travessia do rio Tambaú.
A derivação para atender as cerâmicas Lepri e Faion, cerca de 1.200 metros será construída
com diâmetro de 125 mm. Para atender a Cerâmica Lepri está prevista a travessia não
destrutiva da ferrovia – FERROBAN.
QUADRO 3.1 - Caminhamento do Gasoduto
Extensão

Caminhamento

(m)
6.800

Ao longo da estrada municipal que liga Tambaú a Santa Rita do Passa Quatro até a área
urbanizada do Tambaú. Na área urbana, segue pelas ruas Sebastião José Bething e Vicente
Varre até o cruzamento com a SP-332, seguindo por esta até a avenida José Gato. Na rua
Vicente Verre há a derivação para a Cerâmica Atlas, ao longo da rua Germano Cassiolato.

2.900m

Ao longo da rodovia SP-332, a partir do cruzamento com a avenida José Gato até a cerâmica
San Marino. Do cruzamento da rua Vicente Verre com a SP-332, segundo por esta última até
as cerâmicas Lepri e Faion.

TOTAL

9.700 metros
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3.4. Execução de Obra
A obra do gasoduto abrange todas as atividades necessárias para a implantação da rede de
distribuição de gás, incluindo a realização de testes hidrostáticos e pneumáticos e liberação da
rede para a carga de gás e posterior operação. Os procedimentos a serem adotados estão
definidos no documento interno da COMGAS – PG30 – Construção – Gestão Ambiental (Anexo
5.1). As fotos do Anexo 4 mostram cenas da obras de sistemas já implantados e ilustram
atividades descritas a seguir
As obras de implantação do gasoduto são executadas na seguinte seqüência:


Marcação, com apoio topográfico, do eixo do gasoduto para locação das valas.



Colocação da sinalização de identificação e isolamento da área, visando aumentar a
segurança de terceiros, dos operários e de equipamentos.



Escavação mecânica para abertura de valas, com separação entre material servível para
fechamento e o inservível, que será encaminhado de imediato ao bota-fora.



Transporte e descarregamento dos tubos junto à vala.



Disposição de tubos ao longo da vala.



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



Lançamento da tubulação na vala.



Fechamento das valas.



Recomposição das condições de superfície.



Execução de testes pneumático e hidrostático.



Instalação da sinalização ao longo do gasoduto.

A travessia da ferrovia prevista neste sistema será executa por método não destrutivo, que
consiste na escavação subterrânea de um pequeno túnel para passagem da tubulação.
A travessia do córrego do Arrependido será executada por meio de abertura de vala no solo
existente entre a estrutura de canalização e a superfície da via.
Outras travessias poderão ser executadas por metido não destrutivo, sem abertura de vala ao
longo da faixa de APP. A Figura 3.2 A e 3.2 B, a seguir ilustra o método. Para tais travessias a
COMGAS tem autorização do DEPRN, conforme se constate no Parecer constante do Anexo 6.
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FIGURA 3.2 A – Esquema de Travessias por Método Não-Destrutivo (Subterrânea)
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FIGURA 3.2 B – Esquema de Travessias por Método Não-Destrutivo (Subterrânea)
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Os locais de empréstimo de solo para fechamento de valas, bem como aqueles para destinação
de solo excedente (bota-fora) serão definidos apenas após a etapa de contratação de execução
de obras, uma vez que cabe à empreiteira contratada esta atividade. Ressalta-se que constam
do contrato, cláusulas condicionantes de realização dessas atividades de forma a não causar
danos ambientais.
Cabe citar que sempre se procurará aproveitar ao máximo o material escavado para reaterro da
vala por questões econômica e ambiental. Somente será encaminhado para disposição o
material, que por questões técnicas de segurança, não puder ser utilizado no reaterro.
O total de material a ser escavado ao longo dos 9.700 metros de vala com 0,90 m X 1,1 m é
estimado em 9,6 m3, o que resulta em aproximadamente 1 m3/km de vala aberta. A maior
parte deste material deverá ser aproveitada no reaterro.
As obras serão executadas em conformidade com a norma ANSI/ASME BS 31.8 “Gas
Transmission and Distribution Piping System”.
3.4.1. Canteiro
A definição sobre a localização dos canteiros de obras é critério da empresa contratada para
execução da mesma, sendo portanto só conhecida em etapa posterior à fase de licenciamento
ambiental. No entanto, consta da documentação de licitação e de contratação exigências
quanto ao canteiro, conforme norma COMGAS NT.01.01.005 - “Instalação e Organização de
Canteiro de Obra - Procedimento” - Anexo 5.2. Os resíduos produzidos na frente de obra e
canteiro de serviço são tratados conforme norma COMGAS – PG26, Anexo 5.3. O Anexo 2
desta norma, reproduzido a seguir, relaciona os resíduos produzidos nas áreas em obra e o
tratamento dado ao mesmo.
QUADRO 3.2 – Resíduos Gerados em Obra e Forma de Acondicionamento,
Tratamento e Disposição

Resíduo

Classe
(NBR
10004)

Capa asfáltica

03

Abertura de
valas

Caçamba

Concreto,
brita, pedras

03

Demolição guias,
calçadas, etc

Solo não
reaproveitável

03

Materiais
contaminados
com óleo
Plásticos em
geral

Origem

Armazenamento

Destino

Registro

Resp.

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Escavação de
valas, cachimbos

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

01

Recebimento de
tubos,
escoramento,
tapumes, etc.

Caçamba

Aterro para
classe 01

Inventário +
Cadri

Contratado

03

Revestimento
tubulação,
sinalização

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado
Continua

RAP – SDGN TAMBAÚ __________________________________________________________________________________ 6. 16

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

Resíduo

Classe
(NBR
10004)

Origem

Armazenamento

Destino

Registro

Resp.

Mantas de
revestimento
(PU)

03

Revestimento
tubulação,
sinalização

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Lixo domiciliar

03

Canteiro de
obras e frente de
serviços

Lixo comum

Aterro
municipal

Inventário

Contratado

Restos de
tinta, solvente

01

Pintura e
revestimento
tubulação

Caçamba

Reuso /
Aterro para
C1

Esgoto
doméstico (1)

-

Canteiro de
obras, pessoal
alojado

Esgoto

Esgoto
municipal

-

Contratado

Esgoto
doméstico (2)

-

Banheiro quím.,
frentes serviço

N/A

Esgoto
municipal

-

Contratado

Graxa, óleo,
lubrificantes
usados

01

Canteiro obras,
equipamentos

Tambor
Moóca

Estação

Reuso

Inventário +
Cadri

Contratado

Graxa, óleo,
lubrificantes
usados

01

Canteiro obras,
equipamentos

Tambor
Moóca

Estação

Reuso

Inventário +
Cadri

Contratado

Restos
vegetação

03

Cortes devido à
obra, sob
autorização
órgãos
competentes

Caçamba

Aterro
autorizado

-

Contratado

Pigs de
espuma

01

Limpeza de
tubulação

Caçamba Estação
Moóca

Aterro para
classe 01

Inventário +
Cadri

Contratado /
Logística

Sacos de ráfia
(plástico
trançado)

03

Proteção
revestimento

Caçamba

Aterro
autorizado

inventário

Contratado

Entulho

03

Abertura de vala

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Lentes de
vidro

03

EPI corte / solda

Caçamba

Aterro
autorizado

Inventário

Contratado

Contratado

Fonte: COMGAS – Gestão de Resíduos – PG 26.

3.4.2. Mão-de-Obra e Duração das Obras
Para implantação da rede do Sistema Ribeirão Pires serão necessária cerca de 40 pessoas em
horário administrativo, que serão conduzidas diariamente ao local de trabalho, durante os 110
dias previstos para a execução das obras e realização dos testes com a tubulação.

RAP – SDGN TAMBAÚ __________________________________________________________________________________ 6. 17

3.4.3. Custo Total do Empreendimento
A estimativa de custo, incluindo serviços de engenharia, aquisição de materiais e execução de
obras é de R$4.329.574,00 (Quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta
e quatro reais).
3.5. Operação do Sistema
A fase de operação caracteriza-se pela distribuição do gás natural. A rede atenderá as
empresas relacionadas no quadro a seguir, que indica também as quantidades equivalentes do
combustível a ser substituído.
QUADRO 3.3 – Combustíveis Deslocados pelo Gás Natural e Volume
Equivalente de Gás a ser Fornecido
Empresa

Combustível Deslocado

Volume Equivalente de Gás Natural
(m3/mês)

Cerâmica Atlas

GLP

510.00

Cerâmica Faion

Lenha

37.500

Cerâmica Lepri

GLP

50.00

Cerâmica San Marino

GLP

557.786

A distribuição e a operação do sistema são controlados pela Central de Operação, por meio de
um sistema automático que acompanha dados de operação dos City Gates: pressão,
temperatura, vazão e volume de odorante no tanque. Nesta Central o operador pode atuar
remotamente, abrindo e fechando válvulas, alterando taxa de odorização do gás ou outras
funções. É a partir desta Central que a COMGAS possui controle total sobre o fornecimento de
gás nas regiões abastecidas.
Além da automação dos City Gates foi implantado o Programa denominado “Grandes
Consumidores”, que executa leitura remota de vazão do gás. Este programa visa o aspecto
comercial e de segurança no fornecimento.
À parte do monitoramento do sistema pela Central de Operação, o sistema de gás requer ações
de manutenção, tais como:


Controle da presença das placas de sinalização nos pontos de interesse ao longo do
gasoduto;



Controle da corrosão externa do tubo por leitura do sistema de proteção catódica;



Controle de eventuais vazamentos;



Controle de erosão dos terrenos atravessados pelos dutos, em se tratando de área não
impermeabilizada;

Manutenção preventiva dos equipamentos.
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
4.1. Área de Influência

A implantação de um gasoduto de distribuição requer atividades e intervenções muito
simples e de pequeno porte que compreendem a abertura de valas de pequenas dimensões,
a movimentação de volume relativamente pequeno de solo, as quais se darão em áreas já
alteradas marginais ao sistema viário existente. Essas características resultam em uma área
pequena sujeita a potenciais impactos diretos do empreendimento. Tal área foi identificada
e definida no presente estudo em 100m de cada lado do eixo da vala. Assumiu-se que sobre
este local se manifestarão os impactos diretos do empreendimento e os mesmos incidirão
principalmente sobre o meio físico e estão associados à intensificação de processos erosivos
devido à exposição e revolvimento do solo. Esta área foi objeto do diagnóstico quanto aos
aspectos de vegetação, geologia e uso do solo.
A área de influência na fase de operação corresponde à área atingida por vazamentos
acidentais e a mesma será considerada no Estudo de Análise de Riscos, cujo escopo é
apresentado no Anexo 7 deste relatório.
É importante ressaltar que o gasoduto será implantado ao longo de rodovias e vias urbanas,
áreas estas que já tiveram sua condição natural alterada. É sabido que a implantação de uma
via, por mais simples que seja, requer cortes e aterros de locais mais baixos, muitas vezes
ocupados por várzeas, desmatamento, dentre outras ações, que alteram de alguma forma a
condição natural do terreno.
Ressalta-se que não haverá desapropriação, nem criação - e conseqüente demarcação - de
faixa de uso exclusivo.
Todo o percurso da tubulação será identificado pelas placas de sinalização a serem colocadas
após a conclusão das obras. Estas placas serão colocadas nos pontos singulares do sistema de
distribuição: válvulas de bloqueio, pontos de teste, travessias, locais de maior concentração de
população e de mudança de direção.
4.2. Diagnóstico Ambiental – Meio Biótico
4.2.1. Caracterização da Vegetação
Nos municípios de Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú ocorrem a Floresta Estacional
Semidecidual com encraves de Cerrado IBGE (1988). Esta formação florestal tem recebido
várias denominações, como: Mata Atlântica de Interior (RIZZINI, 1979), Mata de Planalto ou
Floresta Latifoliada Semicaducifólia (LEITÃO FILHO, 1982) e EITEN (1983) a considera como
Floresta Atlântica, enquadrando-a em uma subdivisão descrita como Floresta Tropical
Latifoliada Mesofítica Perenifólia de Terra Firme.
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O conceito ecológico de Floresta Estacional está condicionado pela dupla estacionalidade
climática. Uma tropical com época de intensas chuvas de verão seguida de estiagens
acentuadas e outra subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo
intenso frio do inverno, com temperaturas médias inferiores a 15 ºC. A denominação
“Semidecídua” é pelo fato da maioria das espécies que compõem a floresta derrubarem boa
parte de suas folhas no inverno, devido ao frio e a redução da água disponível no solo,
associados a outros fatores ambientais. Neste tipo de vegetação, a percentagem de árvores
caducifólias no conjunto florestal situa-se entre 20 e 50%. Esta floresta possui dominância dos
gêneros amazônicos de distribuição brasileira, como por exemplo: Parapitadenia sp., Cariniana
sp., Tabebuia sp., Astronium sp. e outros de menor importância fisionômica.
A Floresta Estacional Semidecidual foi o ecossistema mais devastado no Brasil, por estar
localizada nas regiões mais desenvolvidas e densamente povoadas e por geralmente associar-se
a solos de fertilidade média a alta, muito procurados para expansão da fronteira agropecuária.

O Cerrado é uma formação vegetal constituída por dois estratos: superior, com arbustos e
árvores que raramente ultrapassam 6 metros de altura, com caules tortuosos; e inerior,
com vegetação rasteira (herbácea arbustiva). Subgrupo de formação natural ou
antropizado que se caracteriza por apresentar fisionomia raquítica em terrenos
degradados. A composição florística, apesar de semelhante à do Cerradão, possui ecótipos
dominantes, que caracterizam os ambientes de acordo com o espaço geográfico ocupado.
O Cerradão é constituído de três estratos: superior, com árvores esparsas, de altura entre 6 e
12 metros; intermediário, com árvores e arbustos de troncos e galhos retorcidos; e inferior
arbustiva. Está associado a solos de baixa fertilidade, onde o relevo é plano. São espécies
típicas desta formação vegetal: a lixeira, o pequi, o pau-terra, o pau-santo, a copaíba, o angico,
o capotão, o faveiro e a aroeira.
Os desenhos do Anexo 1 mostram umas poucas manchas/maciços de vegetação arbórea com
fisionomia florestal ao longo do traçado e fora da área de influência direta. Na Folha 1/2 notase o limite da AID secionando dois maciços de maior porte: um no início do traçado, próximo à
Estação de Transferência e limítrofe a um reflorestamento e outro próximo ao Jd. Nova
Aparecida, chegando na área urbana de Tambaú. Em frente a este maciço, do outro lado da
estrada municipal, há um pequena mancha de vegetação arbórea degrada limítrofe a uma área
de exploração de argila.
Note-se que nos locais onde o gasoduto será implantado – ao longo de vias municipais e
estaduais, não há presença de indivíduos arbóreos. Portanto, não haverá supressão de
vegetação, pois os locais previstos para abertura da vala estão ou pavimentados ou recobertos
por cascalhos e, quando muito, há presença de gramíneas baixas.
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4.3. Diagnóstico do Meio Antrópico
4.3.1. Compatibilidade do Empreendimento com a Legislação Incidente
Este item apresenta o resultado da análise da legislação ambiental editada pelos poderes
Federal, Estadual e Municipal, tendo em vista identificar aspectos conflitantes e restritivos para
a implantação e operação de empreendimento proposto.
Tambaú não tem legislação própria para assuntos de meio ambiente, Plano Diretor Municipal
nem lei de zoneamento ou de uso e ocupação do solo. A aprovação de empreendimentos é
realizada com base na legislação estadual, na qual se destaca a legislação ambiental e a de
gerenciamento de recursos hídricos, e federal, na qual se destacam a legislação urbanística e a
ambiental, com ênfase no Código Florestal.

O trecho do traçado no município de Santa Rita do Passa Quatro se dará em área rural,
para a qual não se aplica regulamentação específica.
As áreas sujeitas a proteção por legislação ambintal identificadas ao longo do gasoduto são
aquelas definidas no Código Florestal – Lei 4771/65, como sendo de Preservação Permanente –
APP.
As drenagens secionadas pelo gasoduto localizam-se todas no município de Tambaú. São estas:
os Córrego da Arrependida, o rio Tambaú e duas drenagens formadoras deste rio Tambaú.
Todas estas têm largura inferior a 10 metros e APPs de 30 metros em cada margem (artigo 2º,
alíneas a, inciso 1 da Lei 4771/65) e passam canalizadas sob o corpo de aterro da SP-122,
conforme descrito no Quadro a seguir. Os desenhos do Anexo 1 e as fotos do Anexo 2.2
indicam os locais das drenagens.

QUADRO 4.1 – Caracterização das APPs ao Longo do Caminhamento do Gasoduto
Corpo d’Água
Córrego da Arrependida

Largura da APP
(metros)

Localização

30

Av. Nicolau Torelli (SP-332), próximo à Cerâmica Lepri

30

Av. Nicolau Torelli (SP-332), próximo à Rua Vicente Verre

30

Av. Nicolau Torelli (SP-332), próximo à estrada vicinal

30

Av. José Gato com Av. Nicolau Torelli (SP-332)

(APP 1)
Córrego sem nome
(APP 2)
Córrego sem nome
(APP 3)
Afluente do rio Tambaú
(APP 4)

Com relação às travessias de drenagem, a COMGAS tem autorização do DEPRN para executar
as obras pelo método não destrutivo desde que os poços de trabalho seja escavados fora das
APPs (Vide Anexo 6).
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4.3.2. Uso e Ocupação do Solo
4.3.2.1. Metodologia

A análise do uso e ocupação do solo na área de influência direta do gasoduto da COMGAS
(faixas de 100 metros de cada lado da vala), foi realizada com base na interpretação de
fotografias aéreas verticais métricas coloridas de maio de 2000, em escala aproximada
1:30.000, ampliadas para a escala 1:10.000. Dúvidas relacionadas à topografia foram
resolvidas com consulta ao mapa IBGE, escala 1:50.000, pois como já informado, não há
cartas planialtimétricas em escala 1:10.000, ou mais detalhada, para o território do
município de Tambaú.

Os originais do mapeamento foram elaborados com base na sua análise e interpretação.
Foram utilizadas as fotos 28 e 30 (faixa 57a) e foto 101 (fixa 56). As informações de uso e
ocupação do solo, contidas nos originais elaborados, resultaram nos desenhos do Anexo 1.

A fotointerpretação e mapeamento do uso e ocupação do solo foram realizados com base em
metodologia relacionada à Ecologia da Paisagem, na ótica de conservação dos recursos
naturais, que considera as diferenciações que ocorrem no âmbito superficial da paisagem como
indicativas de diferentes ecossistemas locais, que configuram unidades espaciais. Essa
metodologia permite observar a distribuição espacial e maior presença de organismos ou a sua
ausência, no território analisado, que formam unidades espaciais de diferentes formas e
tamanhos, identificadas como manchas, corredores e matriz, com diferentes propriedades
ecológicas sobre o território. O interesse nesta metodologia reside na possibilidade de
identificar as áreas de maior integridade dos sistemas bióticos e a sua configuração, assim
como aquelas em que esses sistemas estão pouco presentes ou até ausentes, o que permite
uma avaliação mais precisa dos impactos que poderão incidir sobre esses sistemas em função
das obras de implantação do gasoduto e da sua operação posterior.
As categorias de uso e ocupação do solo definidas para este trabalho foram:
Áreas Urbanas Consolidadas - UC
Esta unidade abrange áreas em que a urbanização está consolidada no município de Tambaú,
incluindo também loteamentos implantados semi-ocupados e não ocupados e pequenas áreas
com vegetação herbácea, relacionadas aos usos presentes nessas áreas. Considera os usos
residenciais, comerciais, de serviços, institucionais e industriais de pequeno porte, presentes
nessas áreas urbanizadas.
Áreas Urbanas Inconsolidadas - UI
Agrupamentos isolados de casas, implantados ou em processo de implantação, que denotam
expansão da urbanização, indicando áreas que estarão integradas aos espaços urbanizados dos
municípios envolvidos, no futuro.
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Áreas com Equipamentos ou Instalações de Grande Porte – E
Estas áreas abrangem as grandes construções e instalações, características de
estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e institucionais, de grande porte, que se
encontram dentro ou adjacentes às áreas urbanizadas, podendo incluir, ainda, algumas
construções de maior porte em áreas de atividades agropecuárias, além de terrenos com
vegetação herbácea, pertencentes às áreas desses usos.

Indústrias Cerâmicas – EC
Áreas ocupadas pelas atividades de indústrias cerâmicas, podendo estar associadas a áreas de
extração mineral (argileiras) que fornecem a matéria prima para as indústrias.

Áreas de Extração Mineral - MI
Áreas de extração de argilas, não incluídas nos terrenos das indústrias cerâmicas.

Construções Isoladas - C
Áreas construídas, relativamente isoladas, em meio à vegetação arbórea ou herbáceoarbustiva. Inclui as sedes de fazendas e outras áreas construídas em zona rural.
Campo Antrópico - CA
Áreas com vegetação herbácea, já penetradas por usos antrópicos que descaracterizam sua
capacidade edáfica para atividades baseadas na capacidade produtiva dos solos. Representam,
nesta interpretação, áreas vizinhas à urbanização consolidada, que já sofreram interferências de
usos urbanos ou de extração mineral, cobertas por vegetação herbáceo-arbustiva. Podem
incluir pequenas construções isoladas, não compreendidas no tipo anterior, e áreas de solo
exposto ou movimento de terra.
Matas Heterogêneas – M
Maciços arbóreos de vegetação espontânea, com predomínio de espécies nativas mas podendo
incluir exemplares de espécies exóticas.
Buscou-se dar especial atenção à cobertura vegetal arbórea em virtude da sua importância
ambiental, principalmente em regiões como esta, em que as formações arbóreas originais
sofreram grande devastação, resultando nos fragmentos florestais, em geral muito pequenos e
isolados, encontrados na região.
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Maciços Arbóreos Isolados - VA
Pequenos agrupamentos arbóreos, formados por espécies nativas mas também exóticas, em
área urbana e periurbana. Inclui também os pequenos agrupamentos arbóreos encontrados em
área rural, considerados de interesse em virtude da carência generalizada de vegetação arbórea
na região.
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Reflorestamento - R
Áreas ocupadas por reflorestamento homogêneo, de eucaliptus ou pinus.
Áreas Cultivadas - CL
Esta categoria abrange as áreas identificadas como de cultivos perenes e temporários,
presentes na região, com destaque para a laranja. Em 1965, data do vôo do mapa IBGE, escala
1:50.000 as culturas predominantes eram café, laranja, algodão, cana de açúcar e arroz, nos
arredores da sede municipal.
Campos ou Pastagem - C/P
Identifica os campos limpos e sujos existentes na região, que são, em geral, utilizados como
pastagens.
Várzeas - V
Planícies aluvionares, com terrenos planos e vegetação higrófita.
Lagos - L
Pequenos lagos ou açudes.
4.3.2.2. Uso e Ocupação do Solo
Todo o traçado do gasoduto será instalado sob as vias existentes, pavimentadas ou não, em
área rural, e sob vias pavimentadas em área urbana. Os desenhos do Anexo 1 mostram a
ocupação do solo no entorno.
O início do percurso do gasoduto se dá próximo à divisa entre os municípios de Tambaú e de
Santa Rita do Passa Quatro, em área rural, na Estação de Transferência entre a concessão Gás
Brasiliano e a da COMGÁS. Desse local, a sudoeste da sede municipal de Tambaú, o ramal
percorre áreas de campo limpo (pastagem) no topo do divisor de águas (altitudes de 802 e 805
m), junto à estrada municipal entre esses dois municípios, numa direção aproximada para leste,
passando ao lado de algumas áreas de cultivo e maciços arbóreos representados, na sua
maioria, por reflorestamento homogêneo, que se apresenta, em alguns trechos, penetrado por
vegetação nativa.
Quando o ramal passa a se dirigir para nordeste, em direção à sede municipal de Tambaú, as
áreas utilizadas para cultivos se tornam mais freqüentes. Podem ser observadas algumas áreas
com vegetação arbórea heterogênea, principalmente nas cabeceiras dos cursos d’ água vistos
nos dois lados da estrada, com maior destaque para as áreas situadas na margem direita
(sentido Estação de Transferência – Tambaú) do gasoduto.
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Nesse trecho já podem ser vistas duas áreas de extração de argila, uma de cada lado
da estrada mas não situadas na mesma altura, uma das quais com instalações industriais
(Folha 1/2).
Próximo à área urbana de Tambaú há um loteamento relativamente isolado, já ocupado, o
Jardim Nova Aparecida, que se configura como parte da expansão da área urbanizada de
Tambaú, para sudoeste. A partir desse ponto o gasoduto é ladeado por área urbanizada num
dos lados, embora não totalmente implantada e ocupada, e áreas de campo limpo e campo
sujo, assim como algumas áreas cultivadas e pequenos remanescentes de reflorestamento, do
outro lado (Folha 2/2).
O traçado chega à rua Vicente Verre (altitude de 732 m), e, ao longo desta, até a rodovia SP –
332 (que neste trecho chama-se Avenida Nicolau Torelli), que liga os municípios de Santa Cruz
das Palmeiras (ao sul de Tambaú) a Santa Rosa de Viterbo, a noroeste. Na rodovia o gasoduto
(com 180 mm) dirige-se para o sul e outro ramal para o norte. Da rua Vicente Verre vai um
pequeno ramal em área urbana, pela rua Germano Cassiolato, até a Cerâmica São Atlas.
Na rodovia SP – 332, o ramal que se dirige para o norte (com 125 mm) chega até a Cerâmica
Faion e desta para a Cerâmica Lepri, passando ao lado da área urbana consolidada de Tambaú.
Nesse percurso para o norte cruza o córrego da Arrependida afluente do rio Tambaú e a
ferrovia sob concessão da FERROBAN, trecho em que a ocupação do solo é representada por
indústrias cerâmicas de menor porte e áreas de extração de argila entremeados por campos
antrópicos, em que são visíveis as marcas dessas atividades.
Da rua Vicente Verre o ramal principal (180 mm) dirige-se para sul, ao longo da rodovia
SP – 332, até a Avenida José Gato, avenida que se estende para leste da rodovia, margeando o
rio Tambaú, que se encontra canalizado nesse trecho. No lado esquerdo da rodovia observa-se
áreas de expansão urbana e campos antrópicos, bem como instalações industriais. Do seu lado
direito, no sentido sul, nota-se campos limpos e sujos e algumas áreas de cultivo.
Da Avenida José Gato o ramal (agora com 125 mm) se estende junto à rodovia SP – 332, para
o sul, passando pelo Ipê Tênis Clube, à sua direita, até chegar à Cerâmica San Marino. Na outra
margem, pode-se observar áreas de expansão urbana, campos limpos (pastagem), áreas de
cultivo e de extração mineral (Folha 2/2).
Na área rural podem ser observadas algumas pequenas áreas construídas indicativas de sedes
de fazendas ou de atividades de cerâmicas ou de extração mineral.
4.3.3. Interferência com Infra-Estrutura
O traçado do gasoduto cruza com os seguintes sistemas de infra-estrutura.
Local

Interferência

SP-332, em frente a Cerâmica San Marino

Travessia não destrutiva sob a rodovia

SP-332, no cruzamento com a rua Vicente Verre

Travessia não destrutiva sob a rodovia

SP-332, no cruzamento com estrada de ferro

Travessia não destrutiva sob ferrovia
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Os cruzamentos com rodovias e ferrovias serão feitos por método não destrutivo com o
emprego da técnica de perfuração unidirecional, o que dispensa a necessidade de abertura de
vala no local.
Sempre que ocorrer interferência com faixa de outra concessionária a COMGAS abrirá processo
solicitando permissão de passagem.
4.4. Diagnóstico do Meio Físico
4.4.1. Geologia
A região de Tambaú está situada sobre os sedimentos e rochas basálticas da Bacia do Paraná, e
sobre coberturas cenozóicas. A Figura 4.1 apresenta a distribuição das principais unidades
geológicas presentes na região, resultante da integração de dados obtidos a partir de IPT
(1993) e MELO (1995). O primeiro destes trabalhos abordou a geologia das Folhas Campinas e
Ribeirão Preto em escala 1:250.000 e o segundo detalhou as coberturas cenozóicas aflorantes
na região e seus contatos com as unidades subjacentes, mapeamento este realizado na
escala 1:50.000.
A região de estudo situa-se na borda nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná, uma unidade
geotectônica estabelecida por subsidência sobre a Plataforma Sul-Americana, onde o registro
sedimentar mostra-se incompleto, sem a ocorrência de todas as unidades estratigráficas. Sobre
a Bacia do Paraná, na porção centro-leste do Estado de São Paulo, são observadas ocorrências
de depósitos sedimentares cenozóicos, sendo que na região em estudo verificou-se a presença
de depósitos colúvio-eluviais areno-argilosos, em topos e rampas de colinas amplas. As
unidades geológicas que afloram na área enfocada estão indicadas na coluna estratigráfica
esquemática (Quadro 4. 1), e posteriormente descritas.
QUADRO 4.1 – Coluna Estratigráfica (Esquemática) da Área do
Município de Tambaú
Era

Grupo

Cenozóica

Bacia do Paraná

Mesozóica

Paleozóica

São Bento

Passa Dois

Formação

Litologia

Qce

Depósitos colúvio-eluviais areno-argilosos
em topos e rampas de colinas amplas.

“Serra Geral”

Soleiras e diques de diabásio, de granulação
fina, cinza escuro a negro, associadas à
Formação Serra Geral.

Pirambóia

Arenitos finos a médios, avermelhados,
síltico-argilosos, com estratificação cruzada
ou plano-paralela, com níveis de folhelhos e
arenitos argilosos variegados.

Corumbataí

Argilitos, folhelhos e siltitos finos, cinza,
arroxeados
ou
avermelhados,
com
intercalações de bancos carbonáticos e
silexíticos e camadas de arenitos finos.

Fonte: IPT (1993) e Melo (1995).
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INSERIR FIGURA 4.1
MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO DE TAMBAÚ, SEGUNDO MELO (1995)
TAMANHO A-3

RAP – SDGN TAMBAÚ __________________________________________________________________________________ 6. 28



Grupo Passa Dois
Na área de estudo, a única formação do Grupo Passa Dois que ocorre é a Formação
Corumbataí (Pc). `A esta é atribuída a origem em ambiente marinho raso, em condições
de planícies de marés, sendo constituída por argilitos, folhelhos e siltitos finos, cinza,
arroxeados ou avermelhados, finamente laminados, em alternância com siltitos cinza claros e
arenitos muito finos, com intercalações de bancos carbonáticos e silexíticos.



Grupo São Bento

Formatado

Observa-se duas unidades do Grupo, uma na porção inferior, a Formações Pirambóia
constituída de sedimentos continentais predominantemente arenosos, e outra na porção
superior, onde se incluem as soleiras e diques de diabásio, bastante freqüentes na
Depressão Periférica Paulista, associados aos derrames basálticos da Formação Serra
Geral.
A Formação Pirambóia (TRJp) engloba depósitos de origem aquosa, com sedimentos
pelíticos representando a acumulação de lamas em pequenos lagos e planícies aluviais, nas
regiões baixas entre dunas, e também eólica, constituídos de arenitos finos a médios,
ocasionalmente grossos, esbranquiçados, amarelados, rosados a avermelhados, sílticoargilosos, quartzosos, com grãos subarredondados, com estratificação cruzada ou planoparalela, com intercalações de níveis de folhelhos e arenitos argilosos de cores variadas.
As intrusivas básicas associadas à Formação Serra Geral (JKb) são representadas pelos
diabásios intrusivos, tanto na forma de soleiras (sills) como de diques. São constituídas por
rochas de coloração cinza escura as negras, de granulação fina, e geralmente afaniticas.


Coberturas Colúvio-Eluviais
Compreendem Depósitos Colúvio-Eluviais (Qce) expressivos em áreas de relevo suave,
especialmente em topos e porções superiores de encostas de colinas, desenvolvidas sobre
substrato predominantemente arenoso (na área, sobre a Formação Pirambóia). Constituemse de sedimentos areno-argilosos incoesos, que não apresentam estruturas sedimentares,
com freqüente nível basal rudáceo (linha de seixos).

Ao longo do caminhamento previsto para o gasoduto não foi observada nenhuma exposição de
rocha sã, apenas os solos arenosos e argilosos, possivelmente derivados das Formações
Pirambóia e Corumbataí, respectivamente.
Nas proximidades do trecho onde passará o gasoduto foram verificadas algumas jazidas de
argilas da Formação Corumbataí, fonte de matéria-prima para a indústria cerâmica. Este tipo de
mineração tem grande importância, pois é um dos maiores setores da economia regional. A
Foto 1 ilustra as cores da argila da Formação Corumbataí.
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Formatado

FOTO 1 – Argilas da Formação Corumbataí com coloração variada.

4.4.2. Geomorfologia
A área em questão situa-se nos limites entre a Província Geomorfológica da Depressão
Periférica e das Cuestas Basálticas, propostas por ALMEIDA (1964), que definiu as unidades
básicas regionais do Estado de São Paulo, e adotadas no Mapa Geomorfológico do Estado de
São Paulo 1:1.000.000 (IPT 1981), que compartimenta a geomorfologia a partir da definição de
sistemas de relevo (unidades de relevo e elementos que compõem as unidades).
ROSS & MOROZ (1997), que publicaram o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo em
escala 1:500.000, adotaram a delimitação dos compartimentos do relevo baseados na aplicação
dos conceitos de morfoestrutura e morfoescultura como suporte técnico-conceitual para a
análise morfogenética do relevo do Estado. Apesar da apresentação do mapa ser em escala de
mais detalhe, optou-se neste capítulo por adotar o Mapa do IPT (1981), inserindo nas
descrições das formas de relevo as informações que puderam ser acrescentadas pelo outro
trabalho, de 1997.
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A Depressão Periférica localiza-se na borda leste da Bacia do Paraná, e está esculpida
quase que totalmente sobre sedimentos infra-basálticos paleozóicos e mesozóicos. Esta
denominação foi empregada pela primeira vez por MORAES REGO (1932) e caracteriza-se
geomorfologicamente como uma região com predominância de formas de relevo denudacionais,
com formas suavizadas e levemente onduladas, sustentada pelas rochas sedimentares da Bacia
do Paraná.
A Depressão Periférica é subdividida em três zonas geomorfológicas: do Médio Paranapanema,
do Médio Tietê e do Moji-Guaçu, delimitadas pelos divisores de água destes rios. A área
enfocada no presente estudo abrange a Zona do Moji-Guaçu, que é caracterizada pela
ocorrência de um degrau topográfico suavizado, gerado por intrusões de diabásio. Este degrau
separa uma área de relevo baixo e uniforme, modelado por rochas sedimentares, das altas
escarpas dos testemunhos da Cuesta Basáltica. Os principais rios que drenam esta província
geomorfológica na região são o Pardo e o Moji-Guaçu, com sentido de fluxo de SE para NW,
sendo que o padrão geral das drenagens é dendrítico a retangular, com algum condicionamento
estrutural. As altitudes variam entre 500 e 650 metros, com predominância de declividades
entre 5 e 10 %.
As Cuestas Basálticas caracterizam-se morfologicamente por apresentar um relevo escarpado
nos limites com a Depressão Periférica, seguido de uma sucessão de grandes plataformas
estruturais de relevo suavizado e colinoso, com inclinação e drenagem voltadas para o interior,
com caimento para NW, em direção à calha do Rio Paraná. Estas duas feições principais
constituem a escarpa e o reverso das cuestas. É uma unidade de formas muito dissecadas, com
vales entalhados e alta densidade de drenagens, apresentando alto nível de fragilidade
potencial.
De acordo com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT 1981), mapeado na escala
1:1.000.000, observam-se na região do município de Tambaú os sistemas de relevo indicados
na Figura 4.2 a seguir.
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TAMBAÚ

Santa Rita do
Passa Quatro

RELEVOS DE DEGRADAÇÃO, EM PLANALTOS DISSECADOS

2 km

213 - Colinas médias
221 - Morros Amplos

Traçado projetado do gasoduto

Fonte: IPT (1981)

234 - Morrotes Alongados e Espigões
241 - Morros Arredondados

RELEVOS RESIDUAIS, SUSTENTADOS POR MACIÇOS BÁSICOS
311 - Mesas Basálticas

FIGURA 4.2 – Mapa Geomorfológico da Região de Tambaú, Segundo IPT (1981)
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Os sistemas de relevo identificados na Figura 4.2 são:


Colinas Médias (213): interflúvios com áreas de 1 a 4 km2, topos aplainados, vertentes
com perfis convexos e retilíneos, drenagem de média a baixa densidade, padrão subretangular, vales abertos a fechados e planícies aluviais interiores restritas;



Morros Amplos (221): interflúvios arredondados com área superior a 15 km2, topos
arredondados e achatados, vertentes com perfis retilíneos a convexos, drenagem de baixa
densidade, padrão dendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas;



Morrotes Alongados e Espigões (234): interflúvios sem orientação preferencial, topos
angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, drenagem de média a alta
densidade, padrão dendrítico, vales fechados;



Morros Arredondados (241): topos arredondados e localmente achatados, vertentes com
perfis convexos a retilíneos, localmente ravinados, drenagem de média densidade, padrão
dendrítico a subdendrítico, com vales fechados;



Mesas Basálticas (311): são representadas por morros testemunhos isolados, com topos
aplainados a arredondados, vertentes com perfis retilíneos, muitas vezes com trechos
escarpados e exposições de rocha, drenagem de média densidade, padrão pinulado a
subparalelo e vales fechados.

Além destas feições, diversos autores discutem a evolução do relevo a partir de superfícies
erosivas de aplainamento, que ocasionam a delimitação de níveis planálticos (Melo 1995 e Melo
et al. 1998). Três destas superfícies são observadas na região do município de Tambaú,
conforme ilustrado na Figura 4.3 e abaixo descritas:


Nível Planáltico A – Superfície Cimeira: a mais antiga e elevada da região, de idade
paleogênica, e está incluída nos domínios da província geomorfológica das Cuestas
Basálticas; apresenta forte controle estrutural, sendo freqüentemente sustentado por rochas
básicas do magmatismo Serra Geral.



Nível Planáltico I – Superfície Intermediária: aparecem flanqueando as elevações do
Nível A, e podem apresentar forte controle litoestrutural, principalmente pelas rochas básicas
do magmatismo Serra Geral, e às vezes pelos arenitos da Formação Pirambóia.



Nível Planáltico B – Primeira Superfície Rebaixada: corresponde ao mais elevado dos
extensos subnivelamentos do topo das colinas da área da Depressão Periférica, ocorrendo
nos limites desta província e das Cuestas Basálticas e também nos interflúvios dos rios Pardo
e Moji-Guaçu.
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776
x

TAMBAÚ

700

800
Santa Rita do
Passa Quatro

x
792

NÍVEIS PLANÁLTICOS
Superfície cimeira (nível A) - 805 a 1068m
Superfície Intermediária (nível I) - 720 a 1020m

Traçado projetado do gasoduto

2 km

Fonte: Melo (1995)

Primeira superfície rebaixada (nível B) - 560 a 820m

FIGURA 4.3 – Mapa de Níveis Planálticos da Região de Tambaú, Segundo Melo (1995)
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As fotografias a seguir ilustram as principais feições do relevo observadas na região de
Tambaú.

FOTO 2 – Mesas basálticas, ao fundo, compondo a superfície planáltica de cimeira.

FOTO 3 – Relevo de colinas suaves e morros amplos. Ao fundo, superfície cimeira.
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FOTO 4 – Vista da cidade de Tambaú, sobre colinas suaves.

FOTO 5 – Vista das sucessivas colinas e interflúvios, compondo as superfícies intermediária e
rebaixada.
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FOTO 6 – Vista das colinas e do suave aplainamento e rebaixamento de superfícies.

FOTO 7 – Colinas amplas e mesas basálticas ao fundo.
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FOTO 8 – Vista da superfície cimeira, sustentada por rochas basálticas.

FOTO 9 – Vista das mesas basálticas com maior proximidade.
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4.4.3. Pedologia
Os tipos de solos estão diretamente relacionados ao relevo regional e ao substrato rochoso. A
influência do relevo na formação do solo manifesta-se, principalmente, pela interação entre as
formas de relevo e a dinâmica da água. Assim, em relevos de colinas e planícies, há uma
tendência à infiltração da água que, ao entrar em contato com o substrato, favorece o
desenvolvimento de solos mais profundos (latossolos), enquanto que em relevos de alta
declividade, a ação do escoamento superficial sobrepõe-se à infiltração, levando à formação de
solos rasos (litólicos e cambissolos).
Os solos da região de Tambaú forma considerados por IPT (1990) como solos pedologicamente
desenvolvidos, caracterizados por apresentarem horizontes superiores com alteração
pronunciada dos minerais originais e desenvolvimento pedogenético bastante influenciado pelas
condições climáticas da região, com tendência à latossolização ou podzolização dos perfis. Estes
solos, com horizonte B latossólico ou horizonte B textural, são representados pelas principais
associações pedológicas: Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo VermelhoAmarelo.
Os trabalhos realizados na região partiram sempre do Projeto RADAMBRASIL, publicados em
1983 em escala 1:1.000.000, e foram digitalizados em escala 1:250.000 no Relatório Zero da
UGRHI 4 – Pardo (IPT 2000), que apresentou a descrição retratada a seguir. A região de
Tambaú apresenta três grandes grupos de solos:

Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada: correspondem a solos com horizonte B

latossólico (espesso e homogêneo), coloração vermelha, textura argilosa e muito argilosa
devido à alteração de rochas básicas da Formação Serra Geral. O Latossolo Roxo ocorre em
relevos de colinas amplas, em ambientes que favorecem a lixiviação de bases, apresentando
alto teor de óxidos de ferro. A Terra Roxa Estruturada está associada a relevos mais
movimentados (colinas médias/serras), geralmente nas áreas de cabeceiras de drenagem ou
próximas aos fundos de vales. São solos argilosos a muito argilosos, com alto teor de óxidos de
ferros e distinguem-se do Latossolo Roxo por apresentar uma certa concentração de bases nos
horizontes inferiores.

Latossolo Vermelho-Escuro textura média e Latossolo Vermelho-Amarelo textura
média: são solos semelhantes aos anteriores, diferenciando-se principalmente pela constituição
granulométrica mais arenosa. Distribuem-se em extensas áreas de relevo pouco movimentado,
constituído por colinas amplas, e mais restritos a topos aplainados de relevos mais
movimentados de colinas médias e morros. O Latossolo Vermelho-Escuro é proveniente dos
sedimentos cenozóicos, associados com as rochas basálticas, geralmente de relevo de colinas
amplas.

Areias Quartzosas: são solos arenosos pedologicamente pouco desenvolvidos, constituídos
essencialmente por minerais de quartzo, excessivamente drenados, profundos e com
estruturação muito frágil. O desenvolvimento desses solos é muito influenciado pelo substrato
arenítico pobre em minerais ferromagnesianos, limitando-se à áreas de ocorrência das
Formações Botucatu e Pirambóia.
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Nestes grupos de solos podem ocorrer diversas associações pedológicas, sendo que na área
ocorrem duas delas, descritas a seguir.
1) Latossolo Roxo distrófico, A moderado, proeminente e chernozênico, textura média/argilosa
a muito argilosa. Inclusões: Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e eutrófico, A moderado,
textura média e Terra Roxa Estruturada eutrófica, A chernozênico, textura muito argilosa e
argilosa.
Esta associação pedológica está relacionada a relevo de transição e por isso dá origem ao
Latossolo Roxo em relevos mais suaves e Terra Roxa Estruturada em determinadas porções
do relevo. As associações de Latossolo Roxo são formadas por solos de grande significado
agrícola, situados em relevo normalmente suave e ondulado, com declividade que raramente
ultrapassa 7%, são profundos, permeáveis, mesmo quando muito argilosos, friáveis, e de
fácil preparo. Os solos eutróficos são muito férteis e dos melhores solos brasileiros. Os
distróficos, e mesmo os álicos, respondem bem às aplicações adequadas de fertilizantes e
corretivos, dando também boas produções agrícolas. Os Latossolos Roxos apresentam boa
resistência a erosão, mas requerem tratos conservacionistas adequados conforme o declive
do terreno e uso da terra.
2) Associação de Latossolo Vermelho-Escuro álico, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico,
ambos A moderado, textura média. Inclusão de Latossolo Roxo distrófico, textura argilosa e
Areia Quartzosa álica, A moderado.
Estes solos apresentam, como característica habitual, a grande espessura, o favorecimento
do cultivo e a boa drenagem interna. São, no entanto, muito heterogêneos no que concerne
à textura e à fertilidade. A grande variação textural confere aos solos desta classe apreciável
disparidade quanto à infiltração e capacidade de retenção de água e nutrientes. Nos solos
com grande contribui;cão de areia espera-se menor capacidade de retenção de água, e
também menor resistência à erosão, que solos mais argilosos.
As fotografias a seguir apresentam os perfis de solos observados no trajeto onde passará o
gasoduto.
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FOTO 10 – Perfil de solo areno-argiloso, bastante freqüente no percurso onde passará o gasoduto.

FOTO 11 – Perfil de solo areno-argiloso, bastante freqüente no percurso onde passará o gasoduto.
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FOTO 12 – Espesso perfil de solo, bem próximo ao acostamento da rodovia.

FOTO 13 – Local de extração de material de empréstimo, aproveitando solos bastante arenosos.
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4.4.4. Sistema de Drenagem
O trecho inicial do traçado, próximo à Estação de Transferência percorre o divisor de águas das
bacias do Pardo e do Mogi-Guaçu, sem contudo secionar qualquer drenagem.
No município de a principal drenagem é o rio Tambaú que tem suas nascentes a
aproximadamente 800 metros de altitude a sudeste da estrada municipal por onde passará o
gasoduto (vide Figura 1.1). O rio segue praticamente paralelo à estrada que tem seu traçado
no divisor de água entre o rio Tambaú e o córrego da Arrependida, que se junta ao rio Tambaú
a nordeste após a passagem de ambos pela área urbana.
O córrego da Arrependida drena de noroeste para sudeste e é margeado pelo traçado da linha
férrea.
Outro formador do rio Tambaú é o ribeirão da Cotia, que drena de sul para norte e tem sua foz
no rio primeiro a jusante da confluência deste com o córrego da Arrependida.
As drenagens são de pequeno porte e não há dados disponíveis de vazão das mesmas na Rede
Telemétrica do Estado de São Paulo (DAEE, 2003). As água estão enquadradas na classe 2,
segundo o Decreto Estadual 10.755/77.
Conforme anteriormente mencionado, o traçado proposto secionará o córrego da Arrependida
por meio de vala a ser aberta no corpo do aterro da SP-332. Nos demais trechos do traçado,
estão distantes dos locais de abertura de vala.
4.4.5. Clima
De acordo com Setzer (1966), com base na classificação climática proposta por Köeppen,
existem na Bacia do Pardo três tipos de clima, sendo que na região de Tambaú ocorre o
clima do tipo Cwa, que é caracterizado por ser quente úmido, com inverno seco. No mês
mais seco apresenta chuvas inferiores a 30 mm; no mês mais quente apresenta
temperaturas médias superiores a 22o C e no mês mais frio, temperaturas menores que 18o C.
As chuvas concentram-se de outubro a março e o período de menor pluviosidade ocorre
de abril a setembro, com maior seca de julho a agosto (Monteiro 1973). A pluviosidade da
UGRHI 4 – Pardo apresenta valores entre 1450 a 1650 mm.
5. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A identificação dos impactos ambientais e posterior proposição de medidas de mitigação foi
realizada a partir da visão multidisciplinar da equipe, associada ao conhecimento prévio das
ações do empreendimento e das características do ambiente onde o mesmo será implantado e
operado. A seguir apresenta-se o resultado da análise e a descrição dos impactos para as fases
de implantação e operação do sistema de gás de Tambaú.
5.1. Síntese dos Impactos
Em decorrência das características das obras e das características físicas do uso e ocupação do
solo e do estado de degradação e antropização da vegetação da área de influência direta do
empreendimento, não foram constatados impactos adversos de grande significância em
conseqüência das obras de implantação do gasoduto.
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Face às características de uma tubulação pressurizada onde há ampla liberdade de cota para o
assentamento da tubulação, as valas a serem escavadas ao longo do traçado previsto o serão
minimamente (cerca de 1,10m X 0,90m), o suficiente para o seu assentamento em condições
seguras segundo normas técnicas usuais. Em vista deste aspecto os impactos ao meio físico são
pouco relevantes.
Devido aos pequenos volumes de solo a serem disposto, a necessidade de pequenas áreas para
depósito de material excedente não se constitui em impacto relevante. Contudo, por envolver
movimento de terra, embora pouco significativo, há sempre a possibilidade de erosão do
material escavado por águas pluviais, e conseqüente assoreamento dos sistemas de drenagens
das rodovias e corpos d’água existentes na área de influência das obras.
O corte do pavimento do acostamento da rodovia e vias urbanas resultará um volume de
entulho que deverá ser disposto adequadamente.
Nota-se que os impactos estão relacionados à execução de obras de engenharia típicas de
implantação de qualquer empreendimento de pequeno porte sendo, portanto, inevitáveis, mas
perfeitamente controláveis e de curta duração.
Na fase de operação do Sistema manifestam-se os impactos positivos decorrentes da utilização
de um combustível de melhor qualidade, que chega ao consumidor por um meio de transporte
altamente seguro. Qualquer impacto ambiental adverso passível de ocorrência nesta fase está
diretamente associado ao aspecto “risco”. O escopo do estudo constitui o Anexo 4.
5.2. Impactos Identificados
Os impactos comentados resumidamente no item anterior são agora apresentados de forma
detalhada, com indicação da fase do empreendimento em que os mesmos podem ocorrer.
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5.2.1. Etapa de Implantação
a) Meio Físico

Impacto 01 - Início ou Intensificação de Processos Erosivos
A limpeza da faixa de trabalho com remoção da cobertura vegetal herbácea, bem como a
abertura da vala e acumulação do material escavado, tendem a intensificar o processo erosivo
ao desestruturar o solo e expor seus horizontes mais suscetíveis à erosão. Esta alteração se
manifesta, em geral, na forma de erosão laminar, mais intensa, sulcos e ravinas. A
conseqüência desta alteração é o assoreamento das drenagens a jusante do local da obra.
Contudo, na presente situação, este impacto é de pequena magnitude, pois as obras
requererem movimentação de pequenas quantidades de terra, cerca de 1.000m3/km de obra,
considerando a vala de 0,90 cm de largura por 110 cm de profundidade. Além disso, as valas
são fechadas e revegetadas logo em seguida ao assentamento da tubulação, o que minimiza o
tempo de exposição do solo nu à ação do vento e principalmente da chuva. Adicionalmente, o
tempo de execução de toda a obra é pequeno, cerca de 110 dias. Em conseqüência do exposto
considera-se a significância deste impacto como pequena.

Impacto 02 - Assoreamento de Drenagem a Jusante das Intervenções
Este impacto é decorrente do transporte de solo exposto e revolvido durante a limpeza do
terreno e escavação da vala, e sua posterior deposição no leito das drenagens existentes na
área. Contudo, conforme comentado no Impacto 01, o tempo de exposição do solo à ação de
agentes erosivos é pequeno, bem como o volume de solo exposto, o que minimiza o transporte
de material para as áreas mais baixas, como os fundos de vale. Dessa forma, este impacto é de
pequena magnitude e significância, pois as obras ocorrerão longe das drenagens, à exceção das
travessias do rio Tambaú e do ribeirão da Arrependida.

Impacto 03 - Poluição do Solo
A poluição do solo na fase de obras está associada ao lançamento de resíduo sólido
diretamente no solo ou ao seu acondicionamento indevido, e ao derrame de óleo das máquinas
no solo e pode acontecer tanto na frente de obra, como no canteiro de serviço. Os resíduos que
podem ser gerados nas frentes de obras são: restos de embalagens de alimento, copos
descartáveis, restos de alimentos, capa asfáltica, entulho, restos de tintas e solventes e outros
já apresentados no item 3.4.1, Quadro 3.2. Este impacto foi avaliado como sendo de pequena
magnitude devido às quantidades envolvidas.
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Impacto 04 - Poluição das Águas
A poluição das águas superficiais está associada aos Impactos 01 e 03 descritos anteriormente.
É resultante tanto do carreamento ou lançamento dos resíduos gerados na frente de obras e no
canteiro de serviços nos corpos d’água local, como do aumento da quantidade de sólidos em
suspensão, decorrentes de processos erosivos.
O solo poluído por óleos, tintas e solventes também pode ser uma fonte de contaminação dos
corpos d’água.
Este impacto foi considerado de pequena magnitude e significância devido às pequenas
quantidades de produtos desta natureza nas frentes de obra e canteiro de serviço, e à posição
de grande parte do traçado em divisor de bacias, distante dos corpos d’água (vide Figura 1.1).
b) Meio Biótico

Impacto 05 - Efeitos Sobre a Vegetação
Este impacto é característico da fase da execução das obras e decorre da necessidade de
limpeza do terreno. A vegetação a ser suprimida na área de trabalho e para a abertura da vala
é constituída exclusivamente de gramíneas que crescem próximas ao acostamento da SP-322,
como se verifica nos desenhos do Anexo 1. Dessa forma, as perdas foram consideradas
desprazíveis, tanto sob o aspecto da quantidade de vegetação a ser suprimida, como pela
qualidade da mesma, assim avaliada por se tratar de estágios pioneiros de regeneração com
baixíssima diversidade específica. Ressalta-se que é comum a ocorrência anual de roçadas e
fogo na vegetação marginal às estradas, o que as mantém sempre em estágio pioneiro.
c) Meio Antrópico

Impacto 06 - Interferência com o Tráfego
Está relacionado à movimentação de maquinários e veículos pesados, necessários à escavação
das valas e transporte de insumos, combustível e mão-de-obra para o local das obras. Estes
veículos ao circularem pelas vias de acesso ao núcleo urbano de Tambaú, como por exemplo a
estrada municipal, a avenida Vicente Verre e a própria SP-332, podem causar incômodo
temporário para o tráfego local, requerendo na maioria das vezes, a redução temporária da
velocidade dos veículos. Além disso, a presença de maquinários e pessoas nas margens das
vias e a existência de valas abertas representam risco ao trânsito de veículos. Constatou-se no
local que estas vias têm pouco movimento, o que torna este impacto de pequena magnitude. A
significância foi considerada média, pois interfere com a segurança de pessoas.

Impacto 07 - Interferência com a Movimentação de Pedestres
Este impacto tem o potencial de se manifestar no trecho da estrada municipal mais próximo à
avenida Vicente Verre e nesta última e no trecho da SP-322 entre a avenida José Gato e a
Cerâmica Lepri, onde se localizam núcleos residenciais. As valas abertas e a presença de
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maquinários e trabalhadores alteram o percurso do pedestre e podem representar situação de
risco de queda no interior das valas. Considerando que as vias em questão são vias expressas
para desenvolvimento de maiores velocidades, a utilização das mesmas por pedestres não é
significativa. Assim, este impacto é considerado de pequena magnitude e significância.

Impacto 08 - Alteração no Ruído Ambiente
A operação de máquinas e equipamentos ruidosos, como britadeira e escavadeiras, durante a
realização das obras e a presença de trabalhadores gerará ruído no local, podendo causar
incômodo aos transeuntes, ou moradores. Este impacto foi considerado como sendo de
pequena magnitude, pois terá curta duração e as obras somente serão realizadas durante o dia.
A significância considerada pequena, devido à baixa ocupação humana em torno do local
previsto para assentamento do gasoduto, conforme se verifica nos desenhos do Anexo 1.

Impacto 09 - Geração Temporária de Empregos
Durante a fase das obras, que deverá estender-se por 110 dias, ou cerca de 4 meses, serão
necessários cerca de 40 pessoas. A geração destes empregos deverá promover uma
dinamização na economia local através da entrada direta de recursos (salários) e da demanda
de serviços para atender os trabalhadores. Assim, deverão ser gerados, também, empregos
indiretos, configurando-se esta situação como um impacto positivo, embora de pouca
magnitude e significância devido aos pequenos números envolvidos.
5.2.2. Operação
Na fase de operação do gasoduto, todos os impactos apresentados na fase anterior deixam de
ocorrer, dando lugar à manifestação dos impactos positivos. Ressalta-se que em conseqüência
da insolubilidade, em água, do gás a ser transportado, não se considerou a possibilidade de
poluição de água nesta fase mesmo nos trechos de travessia de curso d´água. Os impactos
identificados na fase de operação estão descritos a seguir.

Impacto 10 - Minimização de Emissão de Poluentes Atmosféricos
A queima do gás minimiza as emissões atmosféricas de NOx, SOx, CO, hidrocarbonetos e
material particulado, o que é altamente desejável.

Impacto 11 - Minimização de Riscos de Acidentes de Transporte e
Armazenamento
O transporte por dutos é mais seguro do que aquele por caminhão-tanque, pois minimiza os
riscos de acidentes durante o percurso e elimina o risco existente durante o armazenamento,
por prescindir desta situação. Conforme apresentado no capítulo 3, o gás natural irá substituir
os combustíveis lenha e GLP, transportados atualmente por rodovias.
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Impacto 12 - Ganho na Produtividade
Por ser um combustível de combustão quase perfeita e completa quase não há perdas e
produção de rejeitos. A melhoria nas condições operacionais de manutenção, conservação e
durabilidade também contribuem para ganhos na produtividade.
6. MEDIDAS MINIMIZADORAS DOS IMPACTOS
A utilização de faixas marginais de vias existentes é, sem dúvida, a medida mitigadora dos
impactos potenciais mais significativos deste empreendimento. Esta opção locacional evita
desapropriações, demarcação de faixa de servidão com restrição de uso, interferência e
formações vegetais nativas e com áreas pouco alteradas. Além desta medida empregada na
concepção de qualquer traçado, outras merecem ser citadas.
6.1. Medidas Minimizadoras - Fase de Implantação
Apesar de alguns impactos serem evitados ao se utilizar as margens das vias para assentar
tubulação, aqueles típicos de obras de engenharia, decorrentes principalmente da
movimentação de terra, interferência com o sistema viário e ruído, não podem ser evitados e
sim minimizados. A seguir são apresentadas as medidas minimizadoras dos impactos
identificados na fase de implantação empreendimento, e que deverão se implementadas pelo
empreendedor.
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QUADRO 6.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos – Fase de Implantação
N.º

Medidas Minimizadoras

Impactos Identificados
01

Início/intensificação de processos
erosivos

1.
2.

Reaterrar a vala imediatamente após o assentamento da tubulação

3.

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

4.

02

03

Assoreamento de drenagem a jusante
das intervenções

Poluição do solo

Evitar as obras que exijam maior movimento de terra durante os meses de outubro a março, quando ocorrem os maiores
índices pluviométricos na região, conforme constatado no diagnóstico.

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

5.

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

6.

Providenciar o rápido revestimento vegetal da vala com gramíneas após o reaterro , ou recomposição asfáltica.

7.

Manter a pilha de solo para reaterro a montante da vala, em relação à drenagem, de forma que este não fique entre esta e
o curso d’água mais próximo do local das obras.

8.

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

9.

Adotar medidas 1 a 6.

10. Coletar e acondicionar os resíduos gerados na frente de obras e canteiro de serviço, inclusive o entulho resultante do
rompimento do pavimento.
11. Acondicionar em embalagens apropriadas e providenciar a disposição adequada dos resíduos resultantes do reparo e
manutenção dos equipamentos.
12. Providenciar a limpeza do terreno após a desativação do canteiro de obras. Os restos de material de construção devem ser
dispostos adequadamente, conforme suas características.
13. Realizar trabalho de educação ambiental com trabalhadores para que os mesmos não joguem lixo na área de trabalho.
14. Reparo e manutenção preventiva de maquinários e veículos para evitar vazamentos de óleo nas frentes de serviços e vias
utilizadas.
15. Evitar abastecimento de máquina e veículos e manipulação de combustível em locais próximos às drenagens a serem
transpostas.
16. Realizar trabalho de conscientização dos funcionários para evitar derrames de combustível por ocasião do abastecimento
das máquinas nas frentes de serviço e/ou canteiro de obras e cuidado na manipulação de tintas e solventes.
Continua
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QUADRO 6.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos – Fase de Implantação (Continuação)
N.º

Medidas Minimizadoras

Impactos Identificados
04

Poluição das águas

17. Construir o canteiro de obras longe de qualquer curso d’água evitando-se interferência com APP e poluição da água.
18. Medidas dos impactos 02 e 03

05

Efeitos sobre a vegetação

19. Utilização de faixa de domínio e/ou acostamento de vias existentes, ocupadas por gramíneas, evitando-se a supressão de
vegetação arbórea.
20. Construir o canteiro de obras em área desprovida de vegetação arbórea e fora de Área de Preservação Permanente.
21. Realizar trabalho de educação ambiental com os trabalhadores. para que os mesmos não acendam fogueiras nas
proximidades de áreas vegetadas, mesmo em se tratando de gramíneas e pastagens.

06

Interferência com o tráfego

22. Colocação de sinalização ao longo do caminhamento da vala, desde a etapa de demarcação do local até o fechamento da
vala e recomposição do pavimento.
23. Programação de execução de obras em dias da semana de menor fluxo de trânsito, quando for o caso, em consonância com
a determinação do gerente de trânsito da via em questão.
24. Programação de execução de obras de forma a evitar feriados ou festas locais, se for o caso.

06

Interferência com o tráfego

25. Manutenção de placas metálicas sobre as valas nos cruzamentos de vias ou em acessos de veículos às propriedades
existentes ao longo do caminhamento da tubulação.
26. Manutenção de sinalização no período noturno.
27. Recomposição da pavimentação.

07

Interferência com a movimentação de
pedestres

28. Manutenção de placas metálicas sobre as valas nos locais de circulação de pedestres.
29. Colocação de tapumes ao longo da vala.
30. Manutenção de sinalização luminosa no período noturno.
31. Limpeza do local de execução das obras e desobstrução de espaço para circulação de pessoas com segurança.
32. Recomposição do piso e/ou pavimento.
Continua
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QUADRO 6.1 - Medidas Minimizadoras dos Impactos – Fase de Implantação (Continuação)
N.º

Medidas Minimizadoras

Impactos Identificados
08

Emissão de ruídos

33. Evitar obras no período noturno nos locais próximos à aglomeração de residências.
34. Providenciar a regulagem dos motores dos veículos e equipamentos a serviço da COMGAS.
35. Utilização de equipamento de corte de asfalto, evitando-se rompedor pneumático.

09

Geração temporária de empregos

36. Por ser impacto positivo, a proposição de medida minimizadora não é pertinente.
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6.2. Medidas Minimizadoras – Fase de Operação
A operação de um gasoduto não acarreta impactos ambientais adversos, não sendo necessário,
via de regra, aplicação de medidas minimizadoras.
Conforme citado no item 4.1 as medidas minimizadoras desta fase estão relacionadas a risco de
acidentes e os mesmos serão tratados no “Estudo de Análise e Avaliação de Riscos”, que
contemplará as medidas a serem tomadas, incluindo as recomendações de otimização de
projeto através da relocação de válvulas de bloqueio ou outro dispositivo operacional ou de
segurança, ou até procedimentos operacionais complementares, além de particularizar as ações
de emergência padronizadas da COMGAS para este Sistema.
Os impactos positivos da operação do sistema são:
1. Minimização de emissão de poluentes atmosféricos
2. Minimização de riscos de acidentes de transporte e armazenamento
3. Ganho da produtividade
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