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O preenchimento deste modelo deverá ser feito em meio digital. Informações complementares, para as
quais não foram previstos campos, poderão ser inseridas nos campos observações, ao fim de cada item.
Mapas, plantas, fotos, imagens, e outros documentos complementares deverão ser apresentados em anexo.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Nome/ Razão Social
Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS
Logradouro
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
Bairro
Brás

Município
São Paulo

CEP
03040-030

Telefone
(11) 3325-6239

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

ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS

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

Município
São Paulo

CEP
03040-030

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

FAX
(11) 3325-6877

E-mail
tasilva@comgas.com.br, com cópia para licencasambientais@comgas.com.br
Observações
O contato também pode ser feito com Cristina Nassif ou Patricia Mazzante.
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Denominação
SDGN Rio das Pedras
Objeto do licenciamento
Infraestrutura de prestação de serviço público para distribuição de gás natural c a n a l i z a d o
nos municípios de Piracicaba e Rio das Pedras, com o objetivo de atender primeiramente o setor
industrial dos municípios e futuramente conforme demanda expandir para os setores comerci-
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ais e residenciais.
Justificativa do empreendimento
O Estado de São Paulo é o maior consumidor de gás natural no país (responsável por 50% do
consumo nacional, excluindo o consumo termelétrico) devido às dimensões de seu parque industrial. À medida que a estrutura de abastecimento foi crescendo, o gás natural passou a desempenhar um importante papel na economia paulista, principalmente na indústria, que concentra cerca de 80% do total consumido. Ao mesmo tempo, o gás natural configura-se como
uma alternativa energética a outras fontes de origem fóssil, contribuindo, dessa forma, com a
redução da emissão de gases de efeito estufa.
O gás natural vem aumentando a sua participação no setor industrial, principalmente em função
da substituição do óleo combustível, caldeiras e fornos industriais devido ao aumento de
eficiência energética e benefícios ambientais.
A aplicação do gás natural no mercado industrial proporciona mais segurança e eficiência,
produtos de melhor qualidade e abastecimento contínuo. A queima do gás natural é uniforme,
exige menor quantidade de ar e elimina resíduos de combustão incompleta, resíduos metálicos
e de óxidos de enxofre. Nos segmentos de vidro, cerâmico, alimento e bebida, por exemplo, a
utilização do gás natural como combustível influencia significativamente a qualidade final dos
produtos. É um combustível versátil que pode ser usado em diversos equipamentos, como
caldeiras, secadores, fornos, turbinas, ramas, capotas (infrared), atomizadores, geradores de
fluido térmico, gás, ar e água quente, estufas, empilhadeiras etc. Além disso, abaixo estão
listados alguns benefícios do uso do gás natural por indústrias:


Não exige gasto de energia com o pré-aquecimento para queima.



Elimina o custo financeiro de estocagem.



Diminui os custos de operação e manutenção.



Retarda os investimentos em troca de equipamentos.



Fatura pós consumo.



Evita impurezas e depósito de compostos contaminantes.



Não altera a coloração do produto.



Alcança curvas de temperatura ideais.
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Garante elevados padrões de qualidade, proporcionando competitividade nos mercados
mais nobres.



Reduz significativamente as restrições dos órgãos ambientais e contribui para a melhoria
da qualidade do ar.



Não depende de desmatamento/reflorestamento.



Por ser mais leve que o ar, facilita a dispersão em caso de vazamento.

O Gás Natural
A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do país, fornece gás a uma área que
corresponde a 27% do PIB do Brasil e gera mais de 5.000 empregos diretos e indiretos. Fornece
energia segura e moderna, é um vetor de prosperidade com tecnologia de ponta e funcionários
altamente capacitados. Em 2017 obtivemos os seguintes resultados:

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

670 Km
14.446 km
122.467
1.789.327
3

4,293 MM m /ano

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

5
SDGN RIO DAS PEDRAS

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

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

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

TOTAL COM- Participação
GÁS m³
Comgás (%)

223.203.010

216.246.472

96.88

3.376.737.878

2.839.596.210

84.09

126.091.743

118.865.351

94.27

AUTOMOTIVO
COGERAÇÃO
TERMOGERAÇÃO
CONSUMO m³

184.212.231

166.039.557

90.13

246.912.491

246.912.491

100

3.008.746

3.008.746

100

4.160.166.099 3.590.668.827

86.31

Segundo levantamento realizado pela ABEGAS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGAS, 2017), feito com as concessionárias de distribuição de 20 estados do Brasil, que reuniu dados de diversos segmentos: residencial, comercial, automotivo, entre
outros, em Outubro deste ano, o consumo de gás natural no País apresentou crescimento de
18,6% frente ao mesmo mês de 2016. Foram consumidos 77,2 milhões metros cúbicos/dia ante
65 milhões metros cúbicos/dia no mesmo mês do ano anterior. Na comparação com o resultado
de setembro de 2017 (75,3 metros cúbicos/dia), o crescimento é de 2,5%. No acumulado do ano,
a alta é de 5,64% em relação a 2016.
Já a indústria registrou crescimento de 6,7% ante outubro de 2016 e uma ligeira alta de 0,36%
ante setembro deste ano.
“O crescimento em outubro é resultado da gradual retomada da indústria, que também
alavanca a cogeração de energia a gás natural, reflexo de uma evolução no cenário econômico do País.”, explica o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

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

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


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



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



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



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



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



Praticidade. Não necessita transporte, troca ou armazenagem;



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



Variedade de aplicações;



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



Economia de espaço. Para condomínios e residências, não há a necessidade de
armazenamento de botijões – o gás passa através de tubulações conectadas
diretamente com a canalização da rede de distribuição. Para empresas, o benefício
é ainda maior, pois não havendo a necessidade de armazenamento em botijões ou
tanques estacionários, elas poderão utilizar os espaços para a sua própria produção
ou estocagem de seus produtos;
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Aproveitamento total. Não há nenhuma perda residual do combustível pago, como
acontece com os botijões de GLP, portanto paga-se o que se consome.

Vantagens para Comércios e Residências


Mais econômico;



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



Abastecimento contínuo;



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



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



Não é tóxico;



Aumenta a qualidade de vida.

Vantagens na Geração de Energia Elétrica


Maior flexibilidade;



Geração de energia elétrica junto aos centros de consumo;



Disponibilidade ampla;



Custo bastante competitivo com relação a outros combustíveis;



Permite o surgimento de mercado de gás interruptível.

Vantagens para a população e a sociedade


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



Desenvolvimento regional;



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



Reduz sensivelmente a emissão de poluentes;



Contribui para a preservação da natureza e do meio ambiente;



Substitui a lenha, reduzindo o desmatamento e a desertificação;



Melhoria do rendimento energético;
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Diversificação da matriz energética;



Redução da dependência do petróleo;



Aumento da competitividade das empresas;



Atração de investimentos externos;



Redução do uso do transporte rodo-ferro-hidroviário;



Permite obter as vantagens oferecidas pelo Protocolo de Kyoto.

Vantagens como combustível veicular (GNV)


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



Economia nos gastos com o veículo;



Sendo seco, não dilui o óleo lubrificante no motor;



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



Menor frequência na troca de escapamento dos veículos, pois a queima do gás
natural não provoca formação de compostos de enxofre;



Maior segurança. O abastecimento do veículo é feito sem que o produto entre em
contato com o ar, evitando-se assim qualquer possibilidade de combustão;



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



Número crescente de postos de GNV.

Coordenadas geográficas no sistema geodésico – Datum: WGS84
Ponto Inicial: Lat.: 22º44’ 14.82"S
Long.: 47º35’54.91"O
Ponto Final: Lat.: 22º50’50.89"S

Long.: 47º35’45.75"O

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Produto transportado
Gás Natural
Extensão (m)
Total de aproximadamente 15.927 metros.
Largura da faixa de servidão (m)
O projeto não prevê a instituição de faixa de servidão.
Paralelismo com outros dutos
Não há.
Números de estações e válvulas
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8 Válvulas; 3 Conjuntos Reguladores de Medição – CRM; 1 Estação Redutora de Pressão – ERP. Esses equipamentos são parte integrante da tubulação de gasoduto.
Na tabela a seguir são apresentadas outras características do empreendimento
As tubulações de condução de gás projetadas e operadas pela Comgás seguem rigorosamente a
norma brasileira NBR 12712 (Projetos de Sistema de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível) e a internacional ASME B.31.8.
Tabela 1: Características do SDGN Rio das Pedras
Tipo de duto
Enterrado
Tipo de material utilizado
Polietileno
Profundidade mínima
1,00 m
Diâmetros nominais
250mm, 180mm e 125mm
Pressão máxima de operação
4 e 7 bar
Caminhamento do gasoduto
SDGN Rio das Pedras
Características

Caminhamento
MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Ø = 250mm
7 bar
PE

Ø = 180mm
7 bar
PE

O traçado terá início na interligação com a rede de gasoduto existente próxima à Rodovia Margarida da Graça Martins – SP 135 e seguirá
pela Estrada Monte Alegre, Rua Ângelo Filipine, Rua sem denominação lateral à Rodovia do Açúcar – SP 308, Rua Maringá, prosseguirá
pela faixa de domínio da Rodovia do Açúcar – SP 308 e continuará
um pequeno trecho ainda na faixa de domínio da Rodovia pelo Município de Rio das Pedras até a rede de gasoduto de 180mm.
Na divisa com o município de Rio das Pedras, a rede seguirá em um
trecho da Via de Acesso 155/308 e continuará pela RPD – 010 até o
Município de Rio das Pedras.
MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS

Ø = 180mm
7 bar
PE
Ø = 180mm e 125mm
4 bar
PE

A partir da rede de 250mm a rede de gasoduto de 180mm seguirá
pela Via de Acesso 155/308 até a divisa municipal. Na divisa com o
município de Piracicaba, a rede seguirá pela RPD – 010, continua pela
Rua Cristina Tabanto Pariz até a Estação Redutora de Pressão – ERP
que reduzirá a pressão da rede para 4 bar.
Após a ERP as redes seguem capilarizando em baixa pressão (4 bar)
pelas vias públicas do município para abastecimento inicialmente de
clientes industriais, mas também possíveis clientes residenciais e
comerciais no município de Rio das Pedras.
Total: 15.927 metros
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Figura 1: Imagem aérea da projeção de rede de distribuição de gás natural nos municípios de Piracicaba e
Rio das Pedras.

Observação: Anexar carta do IBGE escala 1:50.000 com a localização do empreendimento. Quando o
traçado se situar em município abrangido por área de Proteção aos Mananciais (Leis estaduais 898/75 e
1.172/76), a localização deverá ser feita em carta do Sistema Cartográfico Metropolitano – escala 1:
10.000 – EMPLASA.
Abaixo segue o traçado do gasoduto projetado sobre a planta cartográfica IBGE e em seguida
o mapeamento do traçado:
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4. CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA
Localização
Rural ( )

Urbana ( X )

Canteiro de obras
Será previsto alugar um local já com uma infra-estrutura (luz, água, esgoto, telefonia) que
será utilizado para estocagem do material (tubos de Aço e PE) e escritório da obra. Já a manutenção dos equipamentos será realizada em oficinas e locais apropriados, quando necessárias.
Os resíduos gerados em ambas as etapas de implantação serão separados pela coleta seletiva e
destinados adequadamente, conforme diretriz do Programa de Gestão Ambiental de Obras –
Procedimentos de Gestão de Resíduos e Efluentes (Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das Obras).

Nº de Operários
O número de operários envolvidos na implantação deste sistema de distribuição de gás
natural será em torno de 60 pessoas, desde a parte civil, infraestrutura e operação do sistema.
Área de empréstimo / bota-fora.
Não está prevista a utilização de área de empréstimo e bota-fora, pois é uma prática da
Companhia de Gás de São Paulo que todo o solo escavado seja reaproveitado no reaterro das
valas.
Valor do Investimento
Para implantação deste projeto, o valor estimado do investimento é de R$ 11.771.763,81.
Método Construtivo
Para este projeto serão utilizados o método não destrutivo - MND (furo direcional) e o método destrutivo - MD (abertura de valas). Paras as vias não pavimentadas será empregado o MD,
com aplicação de todas as normas internas que regem este tema, adotando, desta forma, as
melhores práticas de construção por este método.
As valas projetadas, para a implantação do método destrutivo e não destrutivo, foram padronizadas para terem 1 metro de largura e deverão seguir todas as normas de implantação de
rede determinadas pela COMGÁS. O comprimento destas valas, para implantação de método
destrutivo, depende da extensão projetada e para implantação de método não destrutivo (poços de furação) é padronizada em 1,5 metros, conforme ilustrado no esquema abaixo.
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Dimensões do Poço de Furação – MND
1m

Dimensões de Vala – MD
1m

1,5m

xm

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

Quando necessário executar o método destrutivo, a vala será fechada sempre que tecnicamente possível, com o material escavado, e recomposta logo em seguida ao assentamento da
tubulação. Este procedimento reduz o tempo de exposição do solo nu à ação do vento e, principalmente, da chuva. Todos os procedimentos que envolvam movimentação de massas de solo
devem seguir as normas técnicas internas da COMGÁS. Nos trechos de vias pavimentadas e de
interferência com cursos d’água, será priorizado o Método Não Destrutivo – MND através do
furo direcional evitando dessa forma a intervenção em Área de Preservação Permanente – APP.

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

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

Topografia e marcações
O estudo da topografia é realizado previamente ao projeto executivo para que todas as
particularidades do projeto sejam consideradas na fase de execução.
Neste projeto, não haverá necessidade de abertura de picada para realização da topografia ou supressão para realizar as demarcações necessárias para implantação da tubulação em
função da rede ser instalada predominantemente nas vias públicas do município de Piracicaba
e Rio das Pedras.
Acessos
As áreas necessárias para execução deste projeto têm acesso direto pelas vias públicas
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pavimentadas já existentes ou são acessadas facilmente pelo acostamento da Rodovia, não havendo necessidade, desta forma, de criação de acessos.
Desfile de dutos
Para a execução do método não destrutivo, o tubo deve ser disposto ao longo da via ou da
faixa de domínio da rodovia, próximo a um dos poços de furação, sendo então inserido no solo
pela máquina de furo até ser retirado no poço de furação seguinte. Para implantação de rede
em Polietileno de menor diâmetro, não há necessidade de realizar o desfile dos dutos, pois o
mesmo é armazenado em carreteis sob os caminhões e vão sendo puxados conforme o furo
direcional vai sendo executado. Segue na Figura5 uma fotografia de máquina posicionada em
um poço de furação durante processo de furo direcional.

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

Nas áreas em que houver necessidade de abertura de vala, os tubos serão perfilados ao
longo das vias, soldados e dispostos na vala.
Observações: Maiores detalhes do processo construtivo estão descritos no corpo do presente
Estudo Ambiental, nos itens relacionados a cada aspecto e as diretrizes que serão seguidas na
fase de implantação no canteiro de obras/área de apoio estão detalhadas e relacionadas no
Programa de Gestão Ambiental de Obras (Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das
Obras) e seus Procedimentos de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes, de Sinalização de
Obras, de Travessia de Curso d’água e de Impacto à População. Os funcionários envolvidos na
obra terão os treinamentos adequados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, conforme descrito nos Procedimentos de Treinamento Ambiental.
5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
Uso e Ocupação do Solo
O Sistema de Distribuição de Gás Natural – Rio das Pedras abrange os municípios de Piracicaba e Rio das Pedras.
Piracicaba é

um município brasileiro no interior do estado de São

Paulo,

pertencente

à Mesorregião e Microrregião de Piracicaba, localizando-se a noroeste da capital do estado, distando desta cerca de 164 km. Ocupa uma área de 1.378,069 km², com uma população estimada
em 397.322 pessoas com uma densidade demográfica 264,47 hab/km². (Dados IBGE, 2018). O solo
é predominantemente ocupado pelas práticas pecuária e canavieira, que chegam a 70,5% da
totalidade e acabam por cercar todas as zonas de floresta remanescente, em regeneração e de
floresta exótica.
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Conforme a Lei Complementar nº 186 de 10 de outubro de 2006 que aprova o Plano Diretor do Município de Piracicaba, cuja planta do Município nos aspectos de zoneamento foi atualizada conforme a Lei Complementar nº 287 de 19 de dezembro de 2011, o território do Município de Piracicaba subdivide-se em Macrozona Rural e Macrozona Urbana. A Macrozona Urbana
subdivide-se nas seguintes Zonas, conforme mapa da Figura 9:
I - Zona de Adensamento Prioritário (ZAP);
II - Zona de Adensamento Secundário (ZAS);
III - Zona de Ocupação Controlada por Infra-Estrutura (ZOCIE);
IV - Zona de Ocupação Controlada por Fragilidade Ambiental (ZOCFA);
V - Zona de Ocupação Restrita (ZOR);
VI - Zona Especial de Interesse da Paisagem Construída (ZEIPC);
VII - Zona Especial Industrial (ZEI);
VIII - Zona Especial Institucional (ZEIT);
IX - Zona Especial Aeroportuária (ZEA).

ZAP 1 e ZAP 2
ZAS 1, ZAS 2, ZAS 3, ZAS 4, ZAS 5 e
ZAS 6
ZOCIE 1, ZOCIE 2, ZOCIE 3, ZOCIE 4 e
Perímetros Urbanos
ZOCFA 1, ZOCFA 2, ZOCFA 3
ZOR 1
ZEA
ZEIPC 1 à 15

Figura 71. Adaptação do mapa de zoneamento do Município de Piracicaba, com destaque para rede a ser
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implantada, representada pela linha em verde.

De acordo com o traçado plotado no mapa, o gasoduto projetado partirá da interligação
com a rede existente inserido na Zona de Adensamento Prioritário (ZAP 1), continuará pela Rodovia do Açúcar na Zona de Adensamento Secundário (ZAS 5), seguirá à esquerda na Via de
Acesso 155/308 inserido na ZEIT 5 (Zona Especial Institucional) e ZOCFA 5 (Zona de Ocupação
Controlada por fragilidade Ambiental)

e continuará pela ZEI 6 (Zona Especial Industrial ) até o

município de Rio das Pedras. Segundo consta na Certidão Municipal de Piracicaba, conforme
art. 16 da Lei Complementar nº 208/07, o uso de prestação de serviços é permitido.
Rio das Pedras, pertence à região administrativa de Campinas, está há 160 Km da capital de
São Paulo, localizado à Noroeste do Estado, sua extensão territorial é de 226,657 Km², sendo
que 25,95 Km² representam áreas urbanas. Tem uma população estimada em 33.935 pessoas
com uma densidade demográfica em 130,16 hab/km². (Dados IBGE, 2018). Atualmente o município
é conhecido por sediar várias empresas, como a metalúrgica Painco S/A, uma unidade da Arcor
do Brasil e empresas do polo industrial da Hyundai Motor Brasil.(Prefeitura Municipal de Rio das
Pedras, outubro 2017).

Conforme a Lei Complementar nº 2.345, de 13 de outubro de 2006 que institui sobre o
Plano Diretor e a Lei Municipal n° 2.750, de 9 de janeiro de 2013 alterada pela Lei Municipal n°
2.855, de 18 de julho de 2014 que dispõe sobre o Zoneamento, o Uso e a Ocupação do Solo do
Município de Rio das Pedras, o zoneamento urbano institui as regras gerais de uso e ocupação
de solo para cada uma das Zonas em que subdivide a área compreendida pelo perímetro urbano municipal, além de diretrizes para suas unidades de planejamento. O Zoneamento é a divisão do território do Município visando dar a cada região melhor utilização em função do sistema viário, da topografia e da infraestrutura existentes, através da criação de zonas e setores de
uso e ocupação do solo e adensamentos diferenciados. (Art. 2º Lei Municipal de n° 2.750, de 9 de
janeiro de 2013).
A área do perímetro urbano do Município configura a Macrozona Urbana e fica subdividida nas seguintes zonas, definidas na Lei do Plano Diretor: Zona Rural – ZR e Zona Urbana – ZU
sendo esta subdividida em Zona Urbana Consolidada - ZUC, Zona Urbanizável – ZURB e Zona
Urbana Não Preferencial – ZUNP. O território urbano de Rio das Pedras fica dividido em 6 (seis)
unidades de planejamento urbano delimitadas conforme o mapa abaixo, integrantes do Plano
Diretor do município:
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I – UP Central – Centro
II – UP1 – Oeste
III – UP2 – Norte
IV – UP3 – Nordeste
V – UP4 – Leste
VI - UP5 – Sul

Figura 8. Adaptação do mapa de zoneamento do Município de Rio das Pedras, com destaque para
rede a ser implantada, representada pela linha em vermelho.

Conforme Figura 10, o traçado projetado no município de Rio das Pedras será implantado
em área urbana consolidada – ZUC, percorrerá a UP2, atravessará a APP consolidada, seguirá
pela UP Centro, APP Parque dos Lagos até o zoneamento industrial.
SDGN – RIO DAS PEDRAS

Susceptibilidade à Erosão
A pedologia da região onde será implantado o projeto SDGN Rio das Pedras é caracterizada pela presença de Latossolo Vermelho inserido em sua maior parte no município de Piracicaba, categorizado no Mapa de Solos do Brasil (IBGE-EMBRAPA, 2001) como LV 19. Esse tipo de
solo ocorre predominantemente em áreas de relevo plano e suave ondulado, propiciando a
mecanização agrícola. Em menor expressão, podem ocorrer em áreas de relevo ondulado. Os
Latossolos Vermelhos podem ser classificados no terceiro nível como LV Distrófico + LV Distroférrico, ou seja, solos de baixa fertilidade e solos de baixa fertilidade e altos teores de ferro.
(Agência Embrapa de Informação Tecnológica). No município de Rio das Pedras o solo é caracterizado pela presença de Argilossolo Vermelho-Amarelo, estando totalmente inserido na região
categorizada no Mapa de Solos do Brasil (IBGE-EMBRAPA, 2001) como PVA8. São solos profundos e muito profundos; bem estruturados e bem drenados; Apresentam principalmente a textura média/argilosa, podendo apresentar em menor frequência a textura média/média e média/muito argilosa. Apresentam também baixa a muito baixa fertilidade natural, com reação fortemente ácida e argilas de atividade baixa, podem ser classificados como Argissolos VermelhosAmarelos distróficos.
Conforme apresentado no anexo do Relatório Técnico de Cadastramento de pontos de
erosão e inundação do Estado de São Paulo, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
– IPT, o anexo intitulado de Dossiê das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, apresenta um mapeamento de susceptibilidade à erosão da UGRHI – 5
Piracicaba – Jundiaí - Capivari, onde está inserido o empreendimento em questão.
De acordo com o Mapa de Erosão do Estado de São Paulo (IPT/DAEE, 1997), a UGRHI-5 está predominantemente inserida nas classes IV – Baixa, II – Alta e I – Muito Alta de suscetibilidade
à erosão (Figura 11).
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Figura 9. Figura extraída do Rel. Técnico de Cadastramento de pontos de Erosão e Inundação elaborado
pelo IPT. Em destaque, área de localização do empreendimento, com predomínio de “média”
susceptibilidade à erosão, com trechos de “baixa” e pequenos trechos em “muito alta”
susceptibilidade à erosão.

Conforme pode ser analisado na figura, a área em destaque demonstra que a região
se apresenta em sua maioria em média susceptibilidade à erosão, onde serão adotadas todas
as medidas necessárias de modo a minimizar o impacto no solo.
Cobertura vegetal
O Município de Piracicaba apresenta uma área com remanescente de vegetação natural
com cerca de 4,5 % considerando 6.118 ha de vegetação nativa. Já o município de Rio das Pedras, conta com 1,2% de remanescente em uma área de 272 ha (Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo).
De acordo com o Projeto Biota Fapesp, originalmente e de acordo com o levantamento realizado pelo projeto em 2010, a vegetação encontrada na região do empreendimento era caracterizada em sua maioria por Floresta Estacional Semidecidual (FAPESP, 2014). Atualmente, a
vegetação é caracterizada por remanescentes de Vegetação Secundária da Floresta Estacional
em Contato Florestal Estacional e Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana,
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como pode ser visto na Figura 12.
Floresta Estacional é composta por dois ecossistemas (semidecidual e decidual). Semideciduais: o conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado à dupla estacionalidade
climática, pode ser denominado quando a porcentagem de árvores do conjunto florestal que
perdem folhas na estação seca está entre 20% a 50%, as deciduais também é caracterizada por
duas estações climáticas bem demarcadas, uma chuvosa e um longo período de seca no qual
mais de 50% dos indivíduos perdem as folhas.
Floresta Ombrófila Densa Montana, nessa floresta praticamente não ocorre período de seca, visto que a precipitação é alta e bem distribuída durante o ano. As temperaturas são elevadas. A FOD Montana situa-se no alto dos planaltos e serras, seu dossel é aberto e as árvores
mais altas são geralmente leguminosas, possui elevada riqueza de epífitas.
na estação seca está entre 20% a 50% / acima de

Figura 20. Inventário Florestal da Vegetação atual e de 2010 realizado pelo Instituto Florestal adaptado
com a localização do traçado projetado.
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Para fins de caracterização da área de interesse, o Instituto Florestal mapeou as classificações dos graus de prioridade para incremento de conectividade. As Áreas Prioritárias representa uma ferramenta estratégica para a gestão ambiental, pois orienta a priorização de áreas para
os programas de recuperação de áreas degradadas, de reflorestamento e de fiscalização desenvolvidos pelo estado, assegurando que os recursos públicos e privados sejam utilizados de
modo a proporcionar o máximo beneficio ambiental (Resolução SMA nº 85 de 2008).
Na área de interesse predominantemente existem áreas com grau de prioridade para incremento de conectividade no nível 3 ou seja, do ponto de vista de conectividade a área apresenta uma média sensibilidade quando comparada aos outros níveis de classificação, que podem chegar até 8 para as áreas mais críticas (SIFESP, 2014). Esta informação além de ser importante para caracterizar a região de implantação da futura tubulação, é importante para definição de compensação ambiental, em casos de supressão de vegetação. Destaca-se que neste
projeto não está previsto nenhuma supressão de vegetação e que tal informação foi utilizada a
mérito de caracterização da área de interesse.
Baseado nas informações levantadas pelo Instituto Florestal foi compilado os dados de cobertura vegetal nos municípios de Piracicaba e Rio das Pedras na

Tabela 1 estes dados demonstram que ambos os municípios apresentam menos de 5% de

seu território com vegetação. As definições de áreas prioritárias para conservação e de incremento à conectividade, auxilia para que este número aumente.
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Tabela 1. Dados compilados do Inventário Florestal (SIFESP, 2015).

Município

Cobertura Vegetal

Área (ha)

%*

Piracicaba

Mata
Capoeira
Vegetação de Várzea
Vegetação não classificada
TOTAL
Reflorestamento

999,80
4.393,66
671,94
52,54
6.117,94
1.037,66

0,74
3,25
0,50
0,04
4,52
0,77

* Porcentagem em relação à área do Município: 135.300 ha

Rio das Pedras

Mata

0,17

0,00

Capoeira

261,42

1,18

Cerrado

9,94

0,04

TOTAL

271,53

1,23

Reflorestamento

289,91

1,31

* Porcentagem em relação à área do Município: 22.100 ha

Abaixo, seguem os mapas dos municípios com os respectivos inventários de vegetação
realizados pelo Instituto Florestal.
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Figura 11. Mapa Florestal do Município de Piracicaba.
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Figura 12. Mapa Florestal do Município de Rio das Pedras.
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Para esse projeto está prevista uma intervenção em Área de Preservação Permanente APP às margens de um córrego, cujo tipo de solo é terra, devido a dificuldades construtivas por
haver trechos em rocha, sem a necessidade de haver supressão de vegetação nativa. A referida
intervenção será apresentada por meio de Relatório Técnico e solicitada em ocasião da Licença
de Instalação – LI.
Áreas Protegidas Atravessadas
O Município de Piracicaba possui 02 Unidades de Conservação (SNUC), sendo 01 Estadual:
"Estação Ecológica de Ibicatu" e 01 Municipal: "Parque Natural Municipal de Santa Terezinha" e
01 área protegida Estadual caracterizada como Estação Experimental: "Estação Experimental
Tupi". No município de Rio das Pedras não foi encontrado nenhuma Unidade de Conservação.
O projeto SDGN Rio das Pedras não tem interferência direta com áreas protegidas, estando a uma distância de aproximadamente 6,17 Km da Estação Experimental Tupi; 9,77 Km do
Parque Natural Municipal de Santa Terezinha; 13,14 km da APA Tietê, que se trata de Unidade
de Conservação de Uso Sustentável e a 21,70 Km da Estação Ecológica Ibicatu, na categoria de
Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integrada.
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9,77 Km

1

6,17 Km

21,70 Km

4

13,14 Km

3

Figura 13. Mapeamento com a localização das áreas protegidas próximas a área de estudo: Estação Experimental Tupi (1), Parque Natural Municipal de Santa Terezinha (2), APA Tietê (3) e Estação Ecológica Ibicatu (4).

Abaixo, uma breve explicação das áreas diretamente abrangidas pelo traçado:


Área Protegida: Estação Experimental de TUPI: Área protegida não pertencente as catego-

rias de UC's do SNUC.

Caracterizada como Estação Experimental - Unidade de Produção -

área destinada à realização de programas e atividades de pesquisas científicas. Dispõe de importantes coleções de espécies florestais nativas e viveiro de mudas. A atual Estação Experimental de Tupi pertence à Divisão de Florestas e Estações Experimentais do Instituto Florestal
de São Paulo e apresenta, em sua memória histórica, um início como Estação Experimental do
Ministério de Agricultura do Governo Brasileiro, na década de 1920. A Estação Experimental de
Tupi foi criada pelo Decreto nº 19.032 de 23/12/1949 em gleba transferida da Divisão de Expe-
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rimentação e Pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) para o então Serviço Florestal do Estado. Na década de 1970, o Serviço Florestal do Estado passou a denominar-se Instituto Florestal e foram criadas diversas Divisões Técnicas. Nessa oportunidade, o Horto Experimental de Tupi passou a denominar-se Estação Experimental, sendo que sua
área corresponde a aproximadamente 200 hectares. (Sedema/Unidades de Conservação/acesso 17/05/2018).


Unidade de Conservação de Proteção Integral: Parque Natural Municipal de Santa Terezinha

O Parque Natural de Santa Terezinha ou "Parque da Cidade" é uma unidade de conservação
municipal de proteção integral, com área de quase 40 hectares, criado pelo Decreto Municipal
10.845 (de 11/08/2004), estrategicamente situada na confluência dos rios Piracicaba e Corumbataí, no distrito de Santa Teresinha, limitando-se com a rodovia SP-304 (km. 169), no trecho
entre Piracicaba e São Pedro, próximo ao trevo de acesso a Charqueada. No local, desde
2016 está instalada uma base operacional do Pelotão Ambiental - destacamento da Guarda
Civil Municipal, que opera em ações de fiscalização e preservação do patrimônio público. (Sedema/Unidades de Conservação/acesso 17/05/2018).


APA Tietê: A Área de Proteção Ambiental do Tietê, criada pelo Decreto Estadual nº 20.959

de 8 de junho de 1983, com 45.100 ha, objetiva a proteção das áreas remanescentes de vegetação natural, nas quais ocorrem espécies da fauna e flora local que são essenciais para a preservação do rio Tietê, além do patrimônio histórico e arquitetônico do município de Tietê. A
APA Tietê está localizada em uma região de antiga ocupação cafeeira, responsável pelo intenso
desmatamento, depauperamento dos solos e assoreamento dos cursos d'água. (Baseado em:
Fundação Florestal. Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-tiete/sobre-a-apa/.


A Estação Ecológica Ibicatú é uma unidade de conservação de proteção integral, criada

pelo Decreto Estadual nº 26.890, de 12 de março de 1.987, “com a finalidade de proteção ao
ambiente natural, à realização de pesquisas básicas e aplicadas e ao desenvolvimento de programas de educação conservacionistas”. Possui área de 76,40 hectares, desmembrada da Fazenda Boa Esperança e está localizada na região centro-oeste do município de Piracicaba,
apresentando altitudes entre 540-580m, próxima à linha de interflúvios que dividem as águas
destinadas aos rios Piracicaba e Tietê. O bioma existente na unidade de conservação é o da
Mata Atlântica. (Sedema/Unidades de Conservação/acesso 17/05/2018).
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6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO
Impacto gerado
Analisando as características construtivas do tamanho da vala que serão abertas quando
necessário, e levando em consideração que não haverá movimentação de solo significativo, o
impacto gerado pode ser considerado de pequeno porte.
Medidas Mitigadoras
Durante a implantação da obra, será seguido às diretrizes descritas no Subprograma de
Erosão e Assoreamento, apresentado no Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das
Obras, para mitigar os possíveis impactos em relação à erosão e assoreamento, mas toda abertura de valas é regida pela norma técnica interna NT 20 – Abertura e Escoramento de vala e
pela NBR 12712 a qual define todos os procedimentos que devem ser seguidos nesta atividade.
A empreiteira deverá cuidar da estabilização da pista e da vala de forma a assegurar a proteção
permanente da tubulação enterrada. Da mesma forma deverá tomar as medidas necessárias
para garantir a estabilização das encostas. As diretrizes mínimas estabelecidas em norma são:
- O solo escavado é colocado ao lado da vala a uma distância segura, para posterior reutilização, sendo que as valas são fechadas tão logo o duto é assentado, evitando assim a longa
exposição do solo;
- Reaterrar a vala imediatamente após o assentamento da tubulação;
- Aproveitar o máximo do material escavado, minimizando a disposição final;
- Remover o material excedente o mais rápido possível e para local indicado pela prefeitura
e ou aterros licenciados;
- Compactação do reaterro em camadas e de forma a obter a compactação plena do solo
utilizado;
- O reaterro da vala e o nivelamento das vias de acesso deverão recompor os contornos
naturais do solo e permitir uma drenagem natural da superfície;
- Executar o rápido revestimento vegetal da vala com gramíneas após o reaterro;
- Manter a pilha de solo para reaterro a montante da vala, em relação à drenagem, e fora
da área de preservação permanente (quando aplicável);
- Caso haja necessidade de paralisar as obras, providenciar antes, o reaterro das valas;
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- A empreiteira deve prever a drenagem superficial da pista em encostas com inclinações
superiores a 50° e constituídas de solos de baixa coesão, com a finalidade de evitar a formação
de processos erosivos na pista e vizinhanças;
- A empreiteira poderá usar calhas transversais, caixas de passagem e saída com dissipadores de energia, muros defletores e/ou qualquer outro método que julgar adequado como
drenagem superficial da pista.
Abaixo, seguem exemplos de medidas para preservar a drenagem natural do terreno, retirados da Norma Interna COMGÁS, e no Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das
Obrasestão apresentados maiores detalhamentos das diretrizes.

Figura 143. Medidas para Preservar a drenagem Natural do Terreno.

INCÔMODOS A POPULAÇÃO e POLUIÇÃO DOS CANTEIROS
Impacto gerado
O período de execução de obras pode acarretar pequenos incômodos à população vizinha
aos locais de instalação do sistema de distribuição de gás natural:
- Geração de poeira e material particulado, oriundos da movimentação de massas de solo,
durante a abertura de valas e poços de furação;
- Geração de ruídos durante a operação do maquinário necessário;
- Bloqueio total ou parcial das vias durante as atividades de abertura de vala e assentamento da tubulação;
- Aumento no trânsito local, por conta da movimentação de maquinário, equipamentos,
operários e veículos da frota operacional;
- Geração local de resíduos.
Medidas mitigadoras
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As vias que eventualmente forem afetadas durante as obras serão recuperadas e devolvidas nas mesmas ou em melhores condições:
- Colocação e manutenção da sinalização nos trechos afetados até a conclusão das obras;
- Programação de execução de obras em dias de menor fluxo de trânsito, em consonância
com o gerente da via de trânsito em questão;
- Utilização de canteiros com infraestruturas existentes (água, esgoto, luz, telefonia, etc);
- Promover a reciclagem e a reutilização dos resíduos passíveis de tal destinação;
- Como medida de redução de ruídos, principalmente à noite, utilização de equipamento
de corte asfáltico, evitando o rompedor pneumático;
- Efetuar a regulagem dos motores dos veículos e equipamentos evitando assim os ruídos.
- Como medida para conter a poeira, será previsto a umidificação das vias em terra com
utilização de caminhão pipa;
Com relação ao trânsito:
- Serão intensificadas as sinalizações e as mesmas serão implantadas conforme as “Normas de Sinalização e Execução de Obras em Vias Públicas”;
- A COMGÁS exigirá, no mínimo, sinais de advertência, quanto à existência de obras; sinais
de advertência relativos à natureza da situação/obra (estreitamento de pista, desvio, velocidade,
etc.); Cones e/ou balizadores e barreiras para canalizar o tráfego;
- As vias de acesso que eventualmente possam ser fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo durante a noite, ser iluminadas. Deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados;
- Em casos de operações que necessite interdição parcial das vias ou realização de desvio
de trajetos, será solicitado o auxílio das autoridades locais responsáveis (COMPANHIA DE TRAFEGO e CONCESSIONÁRIA), uma vez que estes receberão os projetos e irão trabalhar em conjunto com a COMGÁS durante a implantação da rede.
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Figura 15. Exemplo de sinalização de obras efetuadas em vias públicas.

No Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das Obras estão detalhadas as sinalizações previstas que são utilizadas e estabelecidas por norma nas obras da COMGÁS assim
como as medidas mitigadoras realizadas para desenvolver um canal de comunicação (Comunicação Social) com a população para ter acesso a qualquer queixa e reclamação referente às
obras.
Além disso, a COMGÁS mantém canais de comunicação que permitem esclarecimentos da
população afetada. Eles incluem:
Ouvidoria da empresa: telefone/fax: 08000 16 16 67
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E-mail: ouvidoria@comgas.com.br
Central de Relacionamento: COMGÁS 24 horas - 08000 110 197.
TRAVESSIAS DE CORPOS D’ÁGUA
Impacto gerado
As travessias de corpos d’água são realizadas quando há necessidade da tubulação de gás
cruzar algum corpo d’água, sendo que, em tais casos, é previsto a utilização do método não
destrutivo (furo direcional). Salvo os casos em que tecnicamente ou construtivamente não é
possível se faz o uso do método destrutivo por meio de abertura de valas.
O empreendimento será implantado na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(UGRHI) 5 – Piracicaba – Capivari - Jundiaí.
Para este projeto estão previstos 6 travessias de curso d’água, conforme tabela abaixo,
Ressalta que tais travessias serão confirmadas após estudo topográfico.
TRAVESSIA DOS CURSOS D'ÁGUA
nº

UTM (m) SIRGAS 2000

Nome Curso d'água

Localização

7.477.788

Afl. Ribeirão do Batistado

Rodovia do Açucar – SP 308

232.532

7.476.129

Córrego sem nome

Estrada RPD - 010

3

232.653

7.474.094

Afl. Ribeirão Piracica Mirim

Estrada RPD - 010

4

232.866

7.473.222

Afl. Ribeirão Piracica Mirim

Estrada RPD - 010

5

233.063

7.472.166

Ribeirão do Tijuco Preto

Rua Cistina Tabanto Pariz

6

233.458

7.471.612

Ribeirão do Rubim

Rodovia Nelson Caproni

Leste

Norte

1

234.629

2

Conforme Portaria 2850 de 20/12/2012, estão dispensadas da obtenção de outorga de recursos hídricos, porém sujeitas a cadastramento no DAEE, as obras hidráulicas, do tipo travessias aéreas ou subterrâneas, em corpos de água, conforme descritos no Artigo 2º da referida portaria.
As travessias de corpo d’água e a rede hidrográfica próxima da área de implantação do gasoduto foram projetadas nas articulações das Plantas Cartográficas IBGE – 1 : 50.000 (Folha SF23-M-III-2 e Folha SF-23-M-III-4) Articulações Piracicaba e Capivari conforme apresentada no
Item 3. Caracterização do Empreendimento.
Medidas mitigadoras
Para esse projeto está prevista uma intervenção em APP de córrego em Estrada de terra,
com presença de rochas no local, o que dificulta o furo direcional. Para esse caso deverá ser
utilizado o método destrutivo, no entanto serão tomadas as medidas necessárias para evitar o
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assoreamento para o curso d’água isolando o material a ser escavado. O material reaproveitável
para reaterro da vala, quando permitido pela legislação local, deverá ser depositado junto à lateral da vala, e de forma a evitar o arraste de partículas, pode-se acondicionar o material em
sacos de ráfia ou similar. As áreas que sofreram intervenção das obras da Comgás devem ser
recompostas com condições iguais ou superiores da preexistente.
Para as demais travessias está prevista no projeto utilizar o método não destrutivo, sendo
que os poços para furação (valas para implantação do furo direcional) serão instalados fora da
Área de Preservação Permanente - APP, evitando assim a interferência na dinâmica natural do
corpo d’água, conforme ilustrado a seguir.

Figura 16. Imagem ilustrativa da execução do furo direcional. (Fonte:
http://www.floraboring.com/index.php/services/).

Ressaltamos ainda que caso haja necessidade de intervenção e a mesma seja em via pavimentada, em área urbanizada, sem a necessidade de supressão de vegetação, a Área de Proteção Permanente torna-se descaracterizada e, portanto, não há necessidade de solicitação de
autorização para tais intervenções, conforme descrito no Ofício CETESB 060/2012/C (Anexo SDGN – RIO DAS PEDRAS

Outros - Ofício CETESB 060_2012_C).
Os detalhamentos das medidas mitigadoras para travessia de corpos d’água e o Subprograma de Erosão e Assoreamento, estão descritos no Anexo Outros - Programa de Controle
Ambiental das Obras.
INTERFERÊNCIAS COM INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
Impacto gerado
As interferências previstas para este projeto serão levantadas com a aprovação do projeto
executivo e serão solicitadas as devidas autorizações e anuências para as concessionárias envolvidas.
Para conhecimento, informamos que a execução das obras só é iniciada depois de emitida
todas as devidas autorizações. Uma cópia de cada Autorização e/ou Licença expedida deve
sempre ficar mantida na frente de obras durante todo o seu desenvolvimento, para garantir o
cumprimento de todas as exigências prescritas, tais como dia, período e horário de execução,
processo construtivo e sinalização necessária.
Medidas mitigadoras
Serão solicitadas todas as autorizações e realizadas as travessias conforme orientações
dos respectivos responsáveis pelas infraestruturas.
Considerando que se trata de obra linear e itinerante e os impactos são localizados, as
medidas mitigadoras mínimas que serão adotadas são:
- Manter o local sempre sinalizado, conforme norma COMGAS – PG 156 – Sinalização de
Obras e conforme orientação da concessionária responsável pela rodovia;
- Somente dispor os tubos na via próximo da data de sua instalação e quando necessário;
- Colocá-los em uma disposição que otimize o espaço utilizado da via;
- Para as travessias das infraestruturas será priorizado o furo direcional como medida de
minimizar a interferência;
- Obter as devidas autorizações junto às concessionárias envolvidas.

INTERFERÊNCIAS COM PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
Impacto gerado
De acordo com a nova legislação federal, Instrução Normativa nº 01 de 25 de Março de
2015, a qual estabelece os procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos
processos de licenciamento ambiental, a elaboração do Diagnóstico Arqueológico não se faz
mais necessário nesta etapa de licenciamento, uma vez que a tipologia do empreendimento em
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questão (Infraestrutura Urbana – Sistema de Distribuição de Gás Encanado) se enquadra de
acordo com o Anexo II na classificação Não Aplicável.
Esta classificação, de acordo com a Instrução Normativa, desobriga o empreendedor a
aplicar as exigências descritas na Instrução, mas exige que ele preencha e apresente ao Órgão
Licenciador a Ficha de Caracterização da Atividade – FCA, onde serão levantados todos os bens
culturais acautelados em âmbito Federal na área do empreendimento.
Esta avaliação técnica sobre os bens acautelados na área de intervenção foi conduzida pela
empresa Thera Arqueologia, cuja FCA em anexo. Também em anexo encontra-se a Manifestação favorável do IPHAN que enquadrou o projeto em questão como Não Aplicável.
Conforme a FCA não há impacto direto na área do empreendimento a não ser em área urbana, que se pode considerar um impacto positivo devido à chegada do gás natural canalizado,
trazendo mais infraestrutura para a cidade. Os impactos previstos são de baixíssima magnitude, temporários e reversíveis, de forma restrita ao período de construção da rede. Todos os
impactos mencionados trata-se de impactos indiretos, fora da área diretamente afetada pelo
empreendimento.
Medidas mitigadoras
Não haverá impacto sobre o patrimônio arqueológico no entanto durante às obras a Comgás priorizará como método construtivo o furo direcional que interfere menos no subsolo do
que a abertura de vala.
Observações: No Anexo Outros - Programa de Controle Ambiental das Obras, seguem as diretrizes e detalhamento das atividades que serão seguidas por meio desse Programa e seus subprogramas contemplando os procedimentos de controle de erosão e assoreamento; das travessias de curso d’água; da sinalização das obras; e das medidas para mitigação dos incômodos
à população.

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

esta

disponível
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para

ser

visualizada

de

modo

orientativo

no

site

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

Figura 17: Imagem da rede visualizada direto no site da comgas

A COMGAS também monitora por telemetria todos os City Gates, ERPs e CRM de grandes
consumidores, por meio da Sala de Controle localizada no Centro Operacional situado a Rua
Capitão Faustino de Lima, 134 – Brás São Paulo.
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Figura 18: Sala de Controle

Inspeção
A COMGÁS possui equipes de patrulhamento que percorrem as redes instaladas visando
detectar não conformidades (falta de sinalização, construções indevidas, exposição da tubulação, etc.), sendo que, as inspeções realizadas no sistema de distribuição normatizadas pela
NT001 da COMGAS, dentre as atividades previstas estão:
- Patrulhamento: consiste em percorrer a rede de gás (exceto ramais e instalações internas
dos clientes) com auxílio de veículo automotor e cadastros da rede de gás em toda área de
concessão, com o objetivo de registrar a condição dos principais equipamentos e identificar as
situações de risco para o sistema de distribuição de gás.
- Pesquisa de vazamento: consiste em percorrer a rede de gás com auxílio de veículo automotor ou a pé, conforme necessidade, dotado de equipamento de detecção da presença de
gás por ionização de chama, denominado FIU (Flaming Ionization Unit), ou equipamento equivalente, com o objetivo de localizar, identificar e classificar vazamentos existentes nas redes de
gás e, neste caso, tomar as providências iniciais necessárias à proteção da vida e da propriedade, comunicando imediatamente a Sala de Rádio da Comgás para as demais providências neSDGN – RIO DAS PEDRAS

cessárias.
- Patrulhamento especial: É um patrulhamento com frequência menor do que a especificada nesta norma técnica, para as irregularidades avaliadas e classificadas como altas por Integridade de ativos até que a Comgás promova ações para a redução do risco para controlado ou
baixo ou em casos de obras específicas próximas a rede de distribuição de gás.
- Irregularidades: É qualquer trecho da rede de distribuição de gás que se encontra fora de
padrões estabelecidos em normas e procedimentos técnicos e que possam colocar o ativo em
situação de risco.
Roçagem e Poda
As atividades de roçada são executadas por empresa contratada e ocorrem a cada quatro
meses no período de chuva ou quando a equipe Comgás identificar necessário, durante as inspeções de rotina.
Manutenção (troca) de dutos
A COMGÁS possui em seu sistema de gestão, normas e procedimentos para a realização
da manutenção dos gasodutos e infraestruturas associadas da sua área de concessão. A empresa possui um cronograma definido para a realização das manutenções, existe uma estratégia de manutenção preventiva que segue os procedimentos da PG 92 – Estratégia de Manutenção
Preventiva e Inspeções em Ativos. A manutenção dos ativos de operação é um requisito da ASME
B 31.8, do órgão regulador ARSESP e das práticas existentes na COMGÁS.
Atendimento a Emergências
A COMGÁS possui equipes treinadas que permanecem 24 horas de plantão, em todos os
dias da semana, para eventuais atendimentos de emergência. Estas equipes geralmente são
acionadas por transeuntes, pelo telefone 08000-110-197 ou por equipes do Corpo de Bombeiros, também treinadas para lidar com eventuais vazamentos de gases.
Para o sistema em questão, a base operacional responsável pelo atendimento a emergências está localizada no município de Campinas, na Rua Lauro Vanucci, 1050 – Fazenda Santa
Cândida Telefone: (19) 3756-9000.
Além disso, se necessário, o Corpo de Bombeiros, também possui equipes treinadas para
lidar com eventuais vazamentos de gás natural. Todos os procedimentos para controle de
emergências seguem o PAE - Plano de Ação de Emergência da COMGAS, documento aprovado
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pela CETESB por meio da Manifestação nº 406/16/IE - Parecer Técnico 079/16/IPRR.
Plano de Prevenção de Danos
O Plano de Prevenção de Danos tem como objetivo garantir a segurança das pessoas e
reduzir o numero de danos nas redes de distribuição de gás natural.
Principais Estratégias do Plano são:
- Celebração de acordos de parceria com outras concessionárias
- Mudanças de processos e procedimentos
- Disponibilização de informações
- Fornecimento de cadastro de redes
- Acompanhamento de obras de terceiros
- Disseminação da cultura do gás
- Treinamentos
- Campanhas de comunicação

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

CPF
303.846.198-94

Qualificação profissional
Engenheira Ambiental

Nº no Conselho de Classe
CREA 5063181179

Logradouro
Rua Capitão Faustino de Lima, 134

Bairro
Brás

Município
São Paulo

CEP
03040-030

Região
São Paulo

Fone (DDD – Nº)
(11) 3325-6239

Assumo sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras
Local e data
Assinatura do responsável técnico
São Paulo, 22 de maio de 2018.
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Bruno de Anici, em conjunto com Tatiana Alencar da Silva, em atendimento ao disposto na Decisão de Diretoria 069/2016/P, de 12-04-2016, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal1, que todas as informações prestadas à Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB), no Estudo de Ambiental Simplificado ora apresentado, são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela CETESB.

São Paulo, 15 de junho de 2018.

___________________________________
Bruno Anici
Gerente de Planejamento de Rede, Licenças e Autorizações

_________________________________
Tatiana Alencar da Silva
Eng. Ambiental CREA 5063181179

1

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

